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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/565 

av 8. april 2015 

om endring av direktiv 2006/86/EF med hensyn til visse tekniske krav til koding av vev og celler fra 

mennesker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF(1) om fastsettelse av standarder for kvalitet og sikkerhet ved 

donasjon, uttak, kontroll, behandling, konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra mennesker, særlig artikkel 

28, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2004/23/EF er det fastsatt at medlemsstatene skal sikre at vev og celler fra mennesker skal kunne spores fra 

donor til mottaker og omvendt. 

2) For å tilrettelegge for sporbarhet bør det fastsettes en unik identifikator for vev og celler som distribueres i Unionen 

(«felles europeisk kode»), med opplysninger om de aktuelle vevenes og cellenes viktigste egenskaper. 

3) For å sikre en ensartet gjennomføring av den felles europeiske koden i hele Unionen, bør det fastsettes hvilke 

forpliktelser medlemsstatenes vedkommende myndigheter og vevsentrene har når det gjelder bruk av den felles 

europeiske koden. Bare på denne måten kan det sikres at koden brukes på en konsekvent og enhetlig måte i Unionen.  

4) Sporbarhet fra donor til mottaker og omvendt bør sikres ved koding av vev og celler og ved følgedokumentasjon. På 

mottakersiden gir den felles europeiske koden opplysninger om donasjonen og om vevsentret som har ansvaret for 

uttaket av vev og celler. På donorsiden kan vevsentret med ansvar for uttaket av vev og celler spore vevene og cellene 

som distribueres for bruk på mennesker, ved å anmode neste aktør i kjeden om å framlegge opplysninger om bruken av 

vevene og cellene på grunnlag av donasjonsidentifikasjonen i den felles europeiske koden som framgår av 

følgedokumentene. 

5) Den felles europeiske koden bør ha et harmonisert format slik at den kan brukes av små og store sentre samtidig som 

sentrene får en viss fleksibilitet til å fortsette å bruke eksisterende koder. 

6) Det bør tildeles en felles europeisk kode som muliggjør donasjons- og produktidentifikasjon, til alle vev og celler som 

distribueres for bruk på mennesker, herunder vev og celler som importeres fra tredjestater. Medlemsstatene kan tillate 

visse unntak fra bruk av koden.  

7) Dersom vev og celler er utelukket eller unntatt fra bruk av den felles europeiske koden, skal medlemsstatene sikre at 

passende sporbarhet for disse vevene og cellene garanteres gjennom hele kjeden fra donasjon og uttak til bruk på 

mennesker. 

8) I situasjoner der vev og celler frigis til annet enn distribusjon (for eksempel overføring til en annen aktør for videre 

behandling med eller uten tilbakelevering), bør donasjonsidentifikasjonssekvensen i det minste benyttes i 

følgedokumentasjonen. Dersom vev og celler overføres fra et vevsenter til en annen aktør bare for oppbevaring og/eller 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 93 av 9.4.2015, s. 43, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 212/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 29. 

(1) EUT L 102 av 7.4.2004, s. 48. 
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videre distribusjon, kan vevsentret allerede bruke den felles europeiske koden på den endelige etiketten i tillegg til 

donasjonsidentifikasjonssekvensen, som bør benyttes i det minste i følgedokumentasjonen. 

9) Når vev og celler fra en avdød donor innhentes av en uttaksgruppe som arbeider for to eller flere vevsentre, skal 

medlemsstatene sørge for et passende sporbarhetssystem for alle uttak. Dette kan sikres ved å utvikle et sentralt system 

for tildeling av unike donasjonsnumre for hver donasjon som registreres på nasjonalt nivå, eller ved å kreve at alle 

vevsentre sikrer gode sporbarhetsforbindelser mellom donasjonsidentifikasjonsnumrene som tildeles av hvert enkelt 

vevsenter som tar ut eller mottar vev og celler fra den samme avdøde donoren.  

10) Kommisjonen bør sikre at den felles europeiske koden gjennomføres ved å gi medlemsstatenes vedkommende myndigheter 

og vevsentre egnede verktøy. Medlemsstatenes vedkommende myndigheter bør oppdatere registeret over vevsentre ved alle 

endringer i vevsentrenes akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens, og Kommisjonen bør sørge for at registeret over 

vev og celler oppdateres når nye produkter må innføres. For dette bør Kommisjonen rådspørre en ekspertgruppe, særlig 

eksperter oppnevnt av medlemsstatenes vedkommende myndigheter. 

11) Når det gjelder donasjonsidentifikasjonssekvensen i den felles europeiske koden, bør importvevsentret bruke 

vevsenterkoden det er blitt tildelt i EUs register over vevsentre, og bør tildele et unikt donasjonsnummer dersom 

donasjonsnummeret på det importerte produktet ikke er unikt over hele verden. 

12) Pooling av vev eller celler er tillatt i noen medlemsstater. Derfor omfatter dette direktiv også bruk av den felles 

europeiske koden ved pooling. 

13) Det bør innføres en overgangsordning for vev og celler som allerede er under oppbevaring ved utgangen av inn-

arbeidingsperioden. 

14) Dette direktiv hindrer ikke medlemsstatene i å opprettholde eller innføre strengere tiltak for koding av vev og celler, 

forutsatt at traktatens bestemmelser overholdes. 

15) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 2004/23/EF —  

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

I direktiv 2006/86/EF(1) gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nye bokstaver k)–y) lyde: 

«k)  «felles europeisk kode» eller «SEC» den unike identifikatoren som benyttes på vev og celler som distribueres i Unionen. 

Den felles europeiske koden består av en donasjonsidentifikasjonssekvens og en produktidentifikasjonssekvens, i 

samsvar med vedlegg VII til dette direktiv,  

l)  «donasjonsidentifikasjonssekvens» den første delen av den felles europeiske koden, som består av EU-koden for 

vevsentre og det unike donasjonsnummeret, 

m)  «EUs vevsenterkode» den unike identifikatoren for akkrediterte, utpekte, godkjente eller lisensierte vevsentre i Unionen. 

Vevsenterkoden består av en ISO-landkode og vevsentrets nummer i EUs register over vevsentre i samsvar med vedlegg 

VII til dette direktiv, 

n)  «unikt donasjonsnummer» det unike nummeret tildelt en bestemt vev- og celledonasjon i samsvar med systemet som 

finnes i den enkelte medlemsstat for tildeling av slike numre, i samsvar med vedlegg VII til dette direktiv,   

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2006/86/EF av 24. oktober 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF med hensyn til 

krav til sporbarhet, melding av alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser samt visse tekniske krav til koding, behandling, konservering, 

oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra mennesker (EUT L 294 av 25.10.2006, s. 32). 
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o)  «produktidentifikasjonssekvens» andre del av den felles europeiske koden, som består av produktkode, delpartinummer 

og utløpsdato,  

p)  «produktkode» identifikator for en bestemt type vev og celle. Produktkoden består av en identifikator i 

produktkodingssystemet som angir hvilket kodingssystem som brukes av vevsentret («E» for EUTC, «A» for ISBT128, 

«B» for Eurocode), og produktnummeret for vevene og cellene i de respektive kodingssystemene for produkttypen, i 

samsvar med vedlegg VII til dette direktiv, 

q)  «delpartinummer» nummeret som kjennetegner og entydig identifiserer vev og celler med samme unike 

donasjonsnummer og samme produktkode, og som kommer fra samme vevsenter, i samsvar med vedlegg VII til dette 

direktiv, 

r)  «utløpsdato» datoen da vevene og cellene senest kan brukes, i samsvar med vedlegg VII til dette direktiv,  

s)  «EUs kodingsplattform» IT-plattformen som forvaltes av Kommisjonen, og som inneholder EUs register over vevsentre 

og EUs register over vev- og celleprodukter,  

t)  «EUs register over vevsentre» registeret over alle vevsentre som er godkjent, lisensiert, utpekt eller akkreditert av 

medlemsstatenes vedkommende myndighet(er), og som inneholder opplysninger om disse vevsentrene, i samsvar med 

vedlegg VIII til dette direktiv, 

u)  «EUs register over vev- og celleprodukter» registeret over alle typer vev og celler som er i omløp i Unionen, og de 

respektive produktkodene i de tre tillatte kodingssystemene (EUTC, ISBT128 og Eurocode), 

v)  «EUTC» produktkodingssystemet for vev og celler som er utviklet av Unionen og består av et register over alle typer vev 

og celler i omløp i Unionen, og tilsvarende produktkoder for disse,  

w)  «frigitt» distribusjon for bruk på mennesker eller overføring til en annen aktør, for eksempel for videre behandling med 

eller uten tilbakelevering, 

x)  «innen samme senter» alle faser fra uttak til bruk på mennesker skjer med samme ansvarshavende, kvalitets-

styringssystem og sporbarhetssystem innenfor et helsesenter som omfatter minst et akkreditert, utpekt, godkjent eller 

lisensiert vevsenter og en organisasjon på samme sted med ansvar for anvendelse på mennesker, 

y)  «pooling» fysisk kontakt eller blanding i en enkelt beholder av vev eller celler fra mer enn ett uttak fra samme donor, 

eller fra to eller flere donorer.  

2) Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Sporbarhet 

1) Medlemsstatene skal sikre at vev og celler skal være sporbare særlig gjennom dokumentasjon og bruk av den felles 

europeiske koden fra uttak til bruk på mennesker eller destruering og omvendt. Vev og celler som brukes til legemidler for 

avansert terapi, skal ifølge dette direktiv være sporbare minst til de overføres til produsenten av legemidler for avansert 

terapi. 

1) Medlemsstatene skal sikre at vevsentre og organisasjoner med ansvar for bruk på mennesker bevarer opplysningene 

fastsatt i vedlegg VI i minst 30 år på et egnet og lesbart lagringsmedium. 

2) Når vev og celler fra en avdød donor innhentes av en uttaksgruppe som arbeider for to eller flere vevsentre, skal 

medlemsstatene sørge for et passende sporbarhetssystem for alle uttak.»  

3) Artikkel 10 skal lyde: 

«Artikkel 10 

Europeisk kodingssystem 

1) Uten at det berører nr. 2 og 3 i denne artikkel, skal en felles europeisk kode benyttes på alle vev og celler som distribueres 

for bruk på mennesker. I andre situasjoner der vev og celler frigis, skal donasjonsidentifikasjonssekvensen i det minste brukes i 

følgedokumentasjonen.  
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2) Nr. 1 får ikke anvendelse på  

a) partnerdonasjon av kjønnsceller,  

b) vev og celler som distribueres direkte til mottakeren for umiddelbar transplantasjon, i samsvar med artikkel 6 nr. 5 i 

direktiv 2004/23/EF, 

c) vev og celler som importeres til Unionen i nødstilfeller, og som er direkte godkjent av vedkommende myndighet(er), i 

samsvar med artikkel 9 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2004/23/EF.  

3) Medlemsstatene kan også tillate unntak fra kravene i nr. 1 for 

a) vev og celler, bortsett fra partnerdonasjon av kjønnsceller, når disse vevene og cellene holdes innenfor samme senter,  

b) vev og celler som importeres til Unionen når disse vevene og cellene holdes innenfor samme senter fra import til bruk, 

forutsatt at senteret omfatter et vevsenter som er godkjent, utpekt, akkreditert eller lisensiert for importvirksomhet.» 

4) Følgende artikler tilføyes: 

«Artikkel 10a 

Format for den felles europeiske koden 

1) Den felles europeiske koden nevnt i artikkel 10 nr. 1 skal oppfylle spesifikasjonene fastsatt i denne artikkel og i 

vedlegg VII.  

2) Den felles europeiske koden skal ha et format som kan leses med det blotte øye, med akronymet «SEC» oppført foran. 

Andre merkings- og sporbarhetssystemer kan benyttes parallelt.  

3) Den felles europeiske koden skal trykkes slik at donasjonsidentifikasjonssekvensen og produktidentifikasjons-

sekvensen holdes atskilt med ett enkelt mellomrom eller angis på to påfølgende linjer.  

Artikkel 10b  

Krav til bruk av den felles europeiske koden  

1) Medlemsstatene skal sikre at vevsentrene, herunder importvevsentre som definert i kommisjonsdirektiv (EU) 

2015/566(*), oppfyller følgende minstekrav: 

a) tildeler en felles europeisk kode til alle vev og celler der det kreves at denne koden benyttes, senest før de distribueres 

for bruk på mennesker,  

b) tildeler en donasjonsidentifikasjonssekvens etter at vevene og cellene er tatt ut eller når de mottas fra en uttaks-

organisasjon, eller når vev og celler importeres fra en tredjestatsleverandør. Donasjonsidentifikasjonssekvensen skal 

omfatte 

1) EUs kode for vevsentre tildelt i EUs register over vevsentre, 

2) et unikt donasjonsnummer tildelt av vevsentret, med mindre et slikt nummer er tildelt sentralt på nasjonalt plan 

eller er et globalt unikt nummer som benyttes i kodingssystemet ISBT128. Dersom pooling av vev og celler er 

tillatt, skal det endelige produktet tildeles et nytt donasjonsidentifikasjonsnummer, og vevsentret der pooling 

foretas, skal sikre at den enkelte donasjon er sporbar,  

c) ikke endrer donasjonsidentifikasjonssekvensen når den er tildelt frigitte vev og celler, med mindre det er nødvendig å 

korrigere en innkodingsfeil, noe som krever egnet dokumentasjon,  

d) bruker ett av de tillatte produktkodingssystemene og tilsvarende produktnummer i EUs register over vev- og 

celleprodukter senest før de distribueres for bruk på mennesker, 

e) bruker hensiktsmessig delpartinummer og utløpsdato. For vev og celler som det ikke er fastsatt noen utløpsdato for, 

skal utløpsdatoen være 00000000 senest før de distribueres for bruk på mennesker,  
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f) påfører den felles europeiske koden på det aktuelle produktets etikett slik at den er uutslettelig og permanent, og nevner 

koden i følgedokumentasjonen senest før produktet distribueres for bruk på mennesker. Vevsentret kan overlate denne 

oppgaven til tredjemann, forutsatt at vevsentret sikrer at dette direktiv overholdes, særlig med hensyn til at koden skal 

være unik. Dersom etikettens størrelse er til hinder for at den felles europeiske koden påføres etiketten, skal det tydelig 

framgå av følgedokumentasjonen at koden hører sammen med vevene og cellene som er pakket med denne etiketten, 

g) underretter vedkommende myndighet(er) når 

1) opplysningene i EUs register over vevsentre skal oppdateres eller korrigeres,  

2) EUs register over vev- og celleprodukter skal oppdateres, 

3) vevsentret oppdager en situasjon der kravene som gjelder den felles europeiske koden, i betydelig grad ikke 

overholdes for vev og celler mottatt fra andre vevsentre i EU,  

h) treffer de tiltak som er nødvendige dersom den felles europeiske koden er feilaktig påført etiketten. 

2) Medlemsstatene skal sikre at alle vedkommende myndigheter oppfyller følgende minstekrav: 

a) sørger for at alle vevsentre som er godkjent, akkreditert, utpekt eller lisensiert i medlemsstaten, tildeles et unikt 

vevsenternummer. Dersom et vevsenter er lokalisert på flere steder, men har ett system for å tildele unike 

donasjonsnumre, skal det anses for å være ett og samme vevsenter. Dersom et vevsenter bruker to eller flere systemer 

for å tildele unike donasjonsnumre, skal det tildeles ulike vevsenternumre tilsvarende antallet tildelingssystemer som 

benyttes,  

b) bestemmer hvilket eller hvilke systemer som skal brukes for å tildele unike donasjonsnumre i deres medlemsstat. 

Tillatte tildelingssystemer omfatter nasjonale systemer med sentralisert tildeling av det nasjonale unike 

donasjonsnummeret, eller systemer som krever at det enkelte vevsenter tildeler unike donasjonsnumre, eller 

internasjonale systemer som tildeler unike donasjonsnumre globalt som er forenlige med den felles europeiske koden, 

c) overvåker og håndhever at den felles europeiske koden gjennomføres fullstendig i deres medlemsstat, 

d) sørger for å validere opplysningene om vevsentrene i deres medlemsstat i EUs register over vevsentre og oppdaterer 

registeret uten ugrunnet opphold særlig i følgende situasjoner:  

1) når et nytt vevsenter er godkjent, utpekt, akkreditert eller lisensiert,  

2) når opplysninger om et vevsenter endres eller ikke er korrekt innført i EUs register over vevsentre,  

3) når opplysningene om et vevsenters akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens oppført i vedlegg VIII til 

dette direktiv endres, blant annet 

— akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens for en ny vev- eller celletype, 

— akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens for en ny pålagt virksomhet, 

— opplysninger om vilkår eller unntak som er tilføyd en godkjenning,  

— fullstendig eller delvis oppheving av en bestemt akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens for en 

bestemt virksomhet eller vev- eller celletype, 

— fullstendig eller delvis tilbakekalling av en bestemt akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens for et 

vevsenter, 

— situasjoner der et vevsenter på frivillig grunnlag fullstendig eller delvis avslutter den eller de formene for 

virksomhet det er godkjent, akkreditert, utpekt eller lisensiert for. 

Med uten unødig opphold menes ikke senere enn ti virkedager for endringer som i betydelig grad påvirker de berørte 

vevsentrenes godkjenning, akkreditering, utpeking eller lisens.   
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Dersom et vevsenter er godkjent av to eller flere vedkommende myndigheter for ulike typer vev og celler eller ulike 

former for virksomhet, skal hver enkelt vedkommende myndighet oppdatere opplysningene om de formene for 

virksomhet den har ansvaret for.  

e) varsler vedkommende myndigheter i en annen medlemsstat når de oppdager uriktige opplysninger i EUs register over 

vevsentre vedrørende den andre medlemsstaten, eller når de oppdager en situasjon der bestemmelsene som gjelder den 

felles europeiske koden vedrørende den andre medlemsstaten, i betydelig grad ikke oppfylles, 

f) varsler Kommisjonen og de andre vedkommende myndigheter når EUs register over vev- og celleprodukter etter deres 

vurdering må oppdateres. 

3) Bruk av den felles europeiske koden er ikke til hinder for at andre koder kan brukes i samsvar med medlemsstatenes 

nasjonale krav. 

Artikkel 10c 

Tilgjengelighet og vedlikehold av det europeiske kodingssystemet  

1) Kommisjonen skal forvalte og vedlikeholde en IT-plattform («heretter kalt EUs kodingsplattform») som inneholder  

a) EUs register over vevsentre, 

b) EUs register over vev- og celleprodukter.  

2) Kommisjonen skal sørge for at opplysningene på EUs kodingsplattform er offentlig tilgjengelig før 29. oktober 2016. 

3) Kommisjonen skal ved behov oppdatere EUTC og sørge for helhetlig oppdatering av EUs register over vev- og 

celleprodukter. Ifølge Kommisjonen er det nødvendig å inngå avtaler med organisasjonene som forvalter ISBT128 og 

Eurocode for å sikre at Kommisjonen regelmessig får tilgang til oppdaterte produktkoder som kan oppføres i EUs register 

over vev- og celleprodukter. Dersom disse organisasjonene ikke oppfyller vilkårene i memorandumene, kan Kommisjonen 

midlertidig oppheve fullstendig eller delvis fremtidig bruk av de respektive produktkodene deres etter å ha vurdert om det 

vil være tilstrekkelige forsyninger av den aktuelle typen produkter i medlemsstatene, herunder i en overgangsperiode, og 

etter samråd med medlemsstatens eksperter gjennom vedkommende myndigheters ekspertgruppe for stoffer av menneskelig 

opprinnelse (Competent Authorities on Substances of Human Origin Expert Group).  

Artikkel 10d  

Overgangsperiode 

Vev og celler som allerede er under oppbevaring 29. oktober 2016, skal unntas fra forpliktelsene som gjelder den felles 

europeiske koden, forutsatt at vevene og cellene er frigitt i Unionen innen fem år etter denne dato, og på vilkår av at full 

sporbarhet sikres på alternative måter. For vev og celler som fremdeles er under oppbevaring og frigis først etter utløpet av 

denne femårsperioden, og som det ikke er mulig å benytte den felles europeiske koden på, særlig fordi vevene og cellene 

oppbevares dypfryst, skal vevsentrene benytte prosedyrene for produkter med små etiketter i henhold til artikkel 10b nr. 1 

bokstav f). 

  

(*) Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/566 av 8. april 2014 om gjennomføring av direktiv 2004/23/EF med hensyn til 

prosedyrene for kontroll av tilsvarende kvalitets- og sikkerhetsstandarder for importerte vev og celler (EUT L 93 av 

9.4.2015, s. 56).» 

5) Vedleggene endres i samsvar med vedlegg I til dette direktiv. 

6) Det tilføyes et nytt vedlegg VIII, hvis tekst finnes i vedlegg II til dette direktiv. 

Artikkel 2  

Medlemsstatene skal innen 29. oktober 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. De skal anvende disse bestemmelsene 

fra 29. april 2017. 
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Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 

dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 8. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

I vedleggene til direktiv 2006/86/EF gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg II del E gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal ny bokstav g) lyde: 

«g)  Den felles europeiske koden for vev og celler som distribueres for bruk på mennesker, eller donasjonsidentifika-

sjonssekvensen for vev og celler som frigis, men som ikke distribueres for bruk på mennesker». 

b) I nr. 1 skal annet ledd lyde: 

«Dersom det ikke er plass til opplysningene omhandlet i bokstav d), e) og g) på primærbeholderens etikett, skal de 

angis på en separat følgeseddel som ledsager primærbeholderen. Følgeseddelen skal emballeres sammen med 

primærbeholderen på en måte som sikrer at de ikke kommer fra hverandre.» 

c) I nr. 2 skal ny bokstav j) lyde: 

«j)  for importerte vev og celler, staten der de er tatt ut, og eksportstaten (dersom det er en annen stat enn der uttaket 

ble gjort)». 

2) Vedlegg III og IV skal lyde: 

«VEDLEGG III 

MELDING AV ALVORLIGE BIVIRKNINGER 

DEL A 

Hurtigmelding av mistanke om alvorlige bivirkninger 

Vevsenter 

Vevsentrets EU-kode (eventuelt) 

Rapportnummer 

Rapporteringsdato (år/måned/dag) 

Berørt person (mottaker eller donor) 

Dato og sted for uttak eller bruk på mennesker (år/måned/dag) 

Donasjonens unike identifikasjonsnummer 

Dato for den alvorlige bivirkningen det er mistanke om (år/måned/dag) 

Vev- og celletype som er involvert i den alvorlige bivirkningen det er mistanke om 

Den felles europeiske koden for vev og celler som er involvert i den alvorlige bivirkningen det er mistanke om (eventuelt) 
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Type alvorlig bivirkning det er mistanke om 

DEL B  

Konklusjoner etter undersøkelse av alvorlige bivirkninger 

Vevsenter 

Vevsentrets EU-kode (eventuelt) 

Rapportnummer 

Dato for bekreftelse (år/måned/dag) 

Dato for den alvorlige bivirkningen (år/måned/dag) 

Donasjonens unike identifikasjonsnummer  

Bekreftelse av alvorlig bivirkning (ja/nei) 

Den felles europeiske koden for vev- og celletype som er involvert i den alvorlige bivirkningen som er bekreftet 

(eventuelt) 

Endring av type alvorlig bivirkning (ja/nei) Dersom JA, spesifiser 

Klinisk resultat (dersom det er kjent) 

— Full helbredelse 

— Lettere følgetilstander 

— Alvorlige følgetilstander 

— Død 

Undersøkelsesresultat og endelige konklusjoner 

Anbefalinger om forebyggende og korrigerende tiltak» 
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VEDLEGG IV  

MELDING AV ALVORLIGE UØNSKEDE HENDELSER 

DEL A  

Hurtigmelding av mistanke om alvorlige uønskede hendelser 

Vevsenter 

Vevsentrets EU-kode (eventuelt) 

Rapportnummer 

Rapporteringsdato (år/måned/dag) 

Dato for den alvorlige uønskede hendelsen (år/måned/dag) 

Alvorlig uønsket hendelse som kan påvirke vevenes og 

cellenes kvalitet og sikkerhet som følge av avvik i 

forbindelse med: 

Spesifikasjon 

Vev- og cellefeil Feil på utstyr Menneskelig feil Annet 

(spesifiser) 

Uttak     

Undersøkelser     

Transport      

Behandling      

Oppbevaring      

Distribusjon      

Materialer      

Annet (spesifiser)      

DEL B  

Konklusjoner etter undersøkelse av alvorlige uønskede hendelser 

Vevsenter 

Vevsentrets EU-kode (eventuelt) 

Rapportnummer 

Dato for bekreftelse (år/måned/dag) 

Dato for den alvorlige uønskede hendelsen (år/måned/dag) 

Analyse av den grunnleggende årsaken (nærmere opplysninger) 

Korrigerende tiltak som er truffet (nærmere opplysninger)» 
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3) Vedlegg VI og VII skal lyde: 

«VEDLEGG VI 

Opplysninger som minst skal bevares i samsvar med artikkel 9 nr. 2 

AV VEVSENTRE 

1)  Donoridentifikasjon 

2)  Donasjonsidentifikasjon som omfatter minst følgende: 

— Identifikasjon av uttaksorganisasjonen (herunder kontaktopplysninger) eller vevsentret 

— Unikt donasjonsnummer  

— Uttaksdato 

— Uttakssted 

— Donasjonstype (f.eks. ett eller flere vev, autolog eller allogen, levende eller død) 

3)  Identifikasjon av produkt som omfatter minst følgende: 

— Identifikasjon av vevsentret 

— Type vev og celle/produkt (grunnomenklatur) 

— Poolnummer (ved pooling) 

— Delpartinummer (eventuelt)  

— Utløpsdato (eventuelt) 

— Vevenes/cellenes status (f.eks. i karantene, egnet for bruk osv.) 

— Beskrivelse av produktene og deres opprinnelse, utførte behandlingstrinn, materialer og tilsetningsstoffer som har 

kommet i kontakt med vevene og cellene og som påvirker deres kvalitet og/eller sikkerhet 

— Identifikasjon av anlegget som har laget den endelige etiketten 

4)  Den felles europeiske koden (eventuelt) 

5)  Identifikasjon av bruk på mennesker som omfatter minst følgende: 

— Dato for distribusjon/destruering 

— Opplysninger om klinikeren eller sluttbrukeren/anlegget 

B.  AV ORGANISASJONER MED ANSVAR FOR BRUK PÅ MENNESKER 

1) Identifikasjon av vevsentret som er leverandør 

2) Identifikasjon av klinikeren eller sluttbrukeren/anlegget 

3) Vev- og celletype 

4) Produktidentifikasjon 

5) Identifikasjon av mottakeren 

6) Bruksdato 

7) Den felles europeiske koden (eventuelt)» 

 _____  
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VEDLEGG VII 

OPPBYGGINGEN AV DEN FELLES EUROPEISKE KODEN  

DONASJONSIDENTIFIKASJONSSEKVENS PRODUKTIDENTIFIKASJONSSEKVENS 

VEVSENTRETS EU-KODE UNIKT 

DONASJONS- 

NUMMER 

PRODUKTKODE DELPARTI-

NUMMER 

UTLØPSDATO 

(ÅÅÅÅMMDD) 

ISO landkode 
Vevsenter-

nummer 

Identifikator i 

produktkodings-

systemet 

Produktnummer  

2 bokstaver 6 alfanumeriske 

tegn 

13 alfanu-

meriske tegn 

1 bokstav 7 alfanumeriske 

tegn 

3 alfanumeriske 

tegn 

8 tall» 



Nr. 57/1100 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

VEDLEGG II 

«VEDLEGG VIII  

Opplysninger som skal registreres i EUs register over vevsentre 

A.  Opplysninger om vevsentret 

1. Vevsentrets navn 

2. Vevsentrets nasjonale eller internasjonale kode 

3. Navnet på organisasjonen der vevsentret er lokalisert (eventuelt) 

4. Vevsentrets adresse 

5. Kontaktopplysninger som kan offentliggjøres: funksjonell e-postadresse, telefon og telefaks 

B.  Opplysninger om vevsentrets godkjenning, akkreditering, utpeking eller lisens 

1. Navn på vedkommende myndighet(er) som har godkjent, akkreditert, utpekt eller utstedt lisens 

2. Navn på vedkommende myndighet(er) som har ansvaret for å vedlikeholde EUs register over vevsentre  

3. Navn på innehaveren av godkjenning, akkreditering, utpeking eller lisens (eventuelt) 

4. Vevene og cellene som godkjenningen, akkrediteringen, utpekingen eller lisensen gjelder 

5. Former for virksomhet som faktisk utføres i forbindelse med vevene og cellene som godkjenningen, akkrediteringen, 

utpekingen eller lisensen gjelder  

6. Status for godkjenningen, akkrediteringen, utpekingen eller lisensen (godkjent, midlertidig opphevet, tilbakekalt, 

fullstendig eller delvis, frivillig avvikling av virksomhet) 

7.  Opplysninger om vilkår eller unntak vedrørende godkjenningen (eventuelt).» 

 __________  


