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KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2015/566 

av 8. april 2015 

om gjennomføring av direktiv 2004/23/EF med hensyn til prosedyrene for kontroll av tilsvarende kvalitets- og 

sikkerhetsstandarder for importerte vev og celler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF av 31. mars 2004 om fastsettelse av standarder for kvalitet 

og sikkerhet ved donasjon, uttak, kontroll, behandling, konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra 

mennesker(1), særlig artikkel 9 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2004/23/EF er det fastsatt kvalitets- og sikkerhetsstandarder for donasjon, uttak, kontroll, behandling, 

konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra mennesker beregnet på bruk på mennesker samt for 

donasjon, uttak og kontroll av vev og celler fra mennesker som inngår i produserte produkter beregnet på bruk på 

mennesker, når disse produktene er omfattet av annet unionsregelverk, for å sikre et høyt nivå for vern av menneskers 

helse i Unionen. 

2) Vev og celler utveksles i økende grad over hele verden, og ved direktiv 2004/23/EF er det derfor fastsatt at import av 

vev og celler skal foretas av vevsentre som er akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert av medlemsstatene for dette 

formålet. Ved artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2004/23/EF er det fastsatt unntak fra dette kravet slik at import av bestemte vev 

og celler kan godkjennes direkte av vedkommende myndigheter på de vilkår som er fastsatt i artikkel 6 i 

kommisjonsdirektiv 2006/17/EF(2), eller i nødssituasjoner. Disse unntakene benyttes jevnlig, men ikke utelukkende, til å 

tillate import av hematopoetiske stamceller fra beinmarg, perifert blod og navlestrengsblod som brukes i behandling av 

en rekke livstruende tilstander. 

3) Ved direktiv 2004/23/EF er det videre fastsatt at medlemsstatene og importvevsentre skal sikre at import av vev og 

celler oppfyller kvalitets- og sikkerhetsstandarder tilsvarende de som er fastsatt i direktiv 2004/23/EF, og at det skal 

fastsettes prosedyrer for å kontrollere om kvalitets- og sikkerhetsstandardene for import av vev og celler er likeverdige. 

Disse prosedyrene bør fastsettes ved dette direktiv uten at det berører Unionens tollregelverk. 

4) Særlig bør det fastsettes godkjennings- og inspeksjonsordninger som gjenspeiler den kontrollprosessen som finnes for 

virksomhet i Unionen når det gjelder vev og celler. Det bør også fastsettes prosedyrer som importvevsentre skal følge i 

sine forbindelser med tredjestatsleverandører. 

5) Med unntak av import som er direkte godkjent av vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 9 nr. 3 i direktiv 

2004/23/EF, skal all import av vev og celler fra tredjestater foretas av importvevsentre. Når vedkommende myndigheter 

direkte godkjenner import i henhold til artikkel 9 nr. 3 i direktiv 2004/23/EF, har vedkommende myndigheter ansvaret 

for å sikre at importen oppfyller kvalitets- og sikkerhetsstandarder tilsvarende de som er fastsatt i nevnte direktiv. 

6) Vev og celler bør normalt importeres av vevbanker eller sykehusavdelinger som er akkreditert, utpekt, godkjent eller 

lisensiert som importvevsentre for den importen de foretar. Vevbanker eller sykehusavdelinger bør anses for å være 

importvevsentre når de er part i en avtale med en tredjestatsleverandør om import av vev og celler. Når en organisasjon 

som tilbyr meglertjenester, er part i en avtale med en tredjestatsleverandør for å lette importen av vev og celler, men 

ikke på grunn av selve importen, bør den ikke anses som importvevsenter. Medlemsstatene kan velge å regulere slike 

tjenester utenfor virkeområdet for dette direktiv.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 93 av 9.4.2015, s. 56, 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. 

(2) Kommisjonsdirektiv 2006/17/EF av 8. februar 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF med hensyn til 

visse tekniske krav ved donasjon, uttak og kontroll av vev og celler fra mennesker (EUT L 38 av 9.2.2006, s. 40). 
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7) Når andre instanser, som for eksempel organisasjoner med ansvar for bruk på mennesker, produsenter av legemidler for 

avansert terapi, klinikere eller enkeltpersoner er part i en avtale med en tredjestatsleverandør om import av vev og celler, 

bør de anses som importvevsentre. De må oppfylle kravene i dette direktiv samt alle relevante bestemmelser i direktiv 

2004/23/EF og må av sine vedkommende myndigheter være akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert som 

importvevsentre for sin importvirksomhet. Når de etter import også foretar kontroll, behandling, konservering, 

oppbevaring eller distribusjon av de importerte vevene og cellene, må de også være akkreditert, utpekt, godkjent eller 

lisensiert av vedkommende myndigheter til denne virksomheten, og de må oppfylle kravene i direktiv 2004/23/EF. 

Alternativt kan de innhente vev og celler med opprinnelse i tredjestater fra vevbanker eller sykehusavdelinger i Unionen 

som er akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert som importvevsentre av vedkommende myndigheter. 

8) Når importvevsentre også er akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert som vevsentre for den virksomheten de utfører i 

Unionen, kan medlemsstatene samordne sine prosedyrer for godkjenning, inspeksjon og rapportering, forutsatt at 

prosedyrene fastsatt i dette direktiv følges.  

9) For å lette distribusjonen innenfor Unionen av importerte vev og celler, også over landegrensene, bør vedkommende 

myndighet(er) utstede et bevis som bekrefter at importvevsentret er akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert.  

10) Inspeksjonstiltak spiller en viktig rolle for kontrollen av om importerte vev og celler oppfyller kvalitets- og 

sikkerhetsstandarder tilsvarende de som er fastsatt i direktiv 2004/23/EF. Medlemsstatene oppfordres derfor, når det er 

hensiktsmessig, til også å inspisere tredjestatsleverandører og samarbeide med andre medlemsstater dit importerte vev 

og celler sannsynligvis vil bli distribuert. Medlemsstater der importvevsentre ligger, har ansvaret for å bestemme hvilke 

tiltak det er mest hensiktsmessig å treffe, og om det er behov for inspeksjoner av tredjestatsleverandører på stedet. 

11) Håndboken for vedkommende myndigheter om inspeksjoner er blitt oppdatert slik at den omfatter inspeksjoner av 

importvevsentre og deres tredjestatsleverandører, og er et veiledningsdokument for medlemsstatene når de skal foreta 

slike inspeksjoner. 

12) Importvevsentre bør kontrollere at vev og celler som de importerer til Unionen, oppfyller kvalitets- og 

sikkerhetsstandarder som tilsvarer kvalitets- og sikkerhetsstandardene fastsatt i direktiv 2004/23/EF. Skriftlige avtaler 

med tredjestatsleverandører og dokumentasjonen som skal framlegges og gjøres tilgjengelig for vedkommende 

myndigheter, er viktige for å sikre at slik kontroll finner sted, og særlig for at donoren kan spores, og for å sikre at 

prinsippet om frivillig og vederlagsfri donasjon følges i samsvar med direktiv 2004/23/EF. Importvevsentre oppfordres 

også til å foreta revisjon av sine tredjestatsleverandører som del av denne kontrollen. 

13) Importvevsentre bør sikre at den felles europeiske koden brukes på importerte vev og celler i samsvar med 

kommisjonsdirektiv 2006/86/EF(1), enten ved å utføre denne oppgaven selv eller delegere den til tredjestatsleverandører 

som del av vilkårene i den skriftlige avtalen med leverandørene.  

14) Medlemsstatene bør kunne unnta engangsimport fra kravene fastsatt i dette direktiv når det gjelder dokumentasjon og 

skriftlige avtaler. Engangsimport bør imidlertid utføres av importvevsentre som er akkreditert, utpekt, godkjent eller 

lisensiert, og bør som en alminnelig regel ikke finne sted regelmessig eller gjentatte ganger fra den samme 

tredjestatsleverandøren. Slike unntak bør begrenses til situasjoner der en eller flere personer har eller har hatt vev og 

celler oppbevart i en tredjestat for framtidig bruk, særlig i forbindelse med partnerdonasjoner av kjønnsceller, autologe 

donasjoner eller donasjoner til nære slektninger, og deretter ønsker å få disse vevene eller cellene importert til Unionen 

på sine vegne. Slik import av en bestemt type vev eller celle bør vanligvis ikke skje mer enn én gang for en gitt 

mottaker, og bør ikke omfatte vev eller celler til tredjemann.  

  

(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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15) Dette direktiv hindrer ikke medlemsstatene i å opprettholde eller innføre strengere tiltak for import av vev og celler, 

særlig for å sikre at prinsippet om frivillig og vederlagsfri donasjon respekteres, forutsatt at traktatens bestemmelser 

overholdes. 

16) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra forskriftskomiteen for vev og celler nedsatt ved artikkel 

29 nr. 3 i direktiv 2004/23/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på import til Unionen av 

a) vev og celler fra mennesker beregnet på bruk på mennesker, og 

b) produserte produkter basert på vev og celler fra mennesker beregnet på bruk på mennesker, når produktene ikke omfattes 

av annet unionsregelverk. 

2. Når vev og celler fra mennesker skal importeres utelukkende til bruk i produserte produkter som omfattes av annet 

unionsregelverk, skal dette direktiv bare få anvendelse på donasjoner, uttak og kontroll som finner sted utenfor Unionen, samt 

bidra til å sikre sporbarhet fra donor til mottaker og omvendt. 

3. Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a) import av vev og celler nevnt i artikkel 9 nr. 3 bokstav a) i direktiv 2004/23/EF som godkjennes direkte av vedkommende 

myndighet(er), 

b) import av vev og celler nevnt i artikkel 9 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2004/23/EF som godkjennes direkte i nødssituasjoner, 

c) blod og blodkomponenter som definert i direktiv 2002/98/EF, 

d) organer eller deler av organer som definert i direktiv 2004/23/EF. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med 

a)  «nødssituasjon» en uforutsett situasjon der det ikke finnes noe praktisk alternativ bortsett fra straks å importere vev og 

celler fra en tredjestat til Unionen for umiddelbar bruk på en eller flere kjente mottakere som uten en slik import ville 

komme i en alvorlig helsesituasjon, 

b) «importvevsenter» en vevbank eller en sykehusavdeling eller annet organ etablert i Unionen som er part i en avtale med en 

tredjestatsleverandør om import til Unionen av vev og celler som kommer fra en tredjestat, og som er beregnet på bruk på 

mennesker, 

c) «engangsimport» import av en bestemt type vev eller celle til personlig bruk for en eller flere påtenkte mottakere som 

importvevsentret og tredjestatsleverandøren har kjennskap til før importen skjer. Slik import av en bestemt type vev eller 

celle skal vanligvis ikke skje mer enn én gang for en gitt mottaker. Import fra den samme tredjestatsleverandøren som 

finner sted regelmessig eller gjentatte ganger, skal ikke anses som «engangsimport»,  
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d) «tredjestatsleverandør» et vevsenter eller et annet organ etablert i en tredjestat som er ansvarlig for eksporten til Unionen av 

vev og celler som det leverer til et importvevsenter. En tredjestatsleverandør kan også drive en eller flere former for 

virksomhet utenfor Unionen som omfatter donasjon, uttak, kontroll, konservering, oppbevaring eller distribusjon av vev og 

celler som importeres til Unionen. 

KAPITTEL II 

FORPLIKTELSER FOR MEDLEMSSTATENES MYNDIGHETER 

Artikkel 3  

Akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisensiering av vevsentre 

1.  Uten at artikkel 1 nr. 3 berøres, skal medlemsstatene sikre at all import av vev og celler fra tredjestater foretas av 

importvevsentre som er akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert av vedkommende myndighet(er) for denne virksomheten.  

2.  Vedkommende myndighet(er) skal, etter å ha fått opplysningene oppført i vedlegg I til dette direktiv, og etter å ha 

kontrollert at importvevsentret oppfyller kravene i dette direktiv, akkreditere, utpeke, godkjenne eller lisensiere 

importvevsentret for import av vev og celler samt opplyse om hvilke vilkår som gjelder, for eksempel eventuelle begrensninger 

når det gjelder de typene vev og celler som skal importeres, eller hvilke tredjestatsleverandører som skal benyttes. 

Vedkommende myndighet(er) skal utstede et bevis i samsvar med vedlegg II til dette direktiv til importvevsentre som er 

akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert. 

3. Importvevsentret skal ikke gjøre betydelige endringer i sin importvirksomhet uten at det på forhånd er innhentet skriftlig 

godkjenning fra vedkommende myndighet(er). Særlig skal endringer når det gjelder typen vev og celler som importeres, 

formene for virksomhet som drives i tredjestater som vil kunne påvirke kvaliteten og sikkerheten ved importerte vev og celler, 

eller tredjestatsleverandører som benyttes, anses som vesentlige endringer. Når et importvevsenter foretar en engangsimport av 

vev eller celler fra en tredjestatsleverandør som ikke omfattes av vevsentrets eksisterende akkreditering, utpeking, godkjenning 

eller lisens, skal importen ikke anses som en vesentlig endring dersom importvevsentret er godkjent for å importere den samme 

typen vev eller celler fra en eller flere andre tredjestatsleverandører.  

4. Vedkommende myndighet(er) kan midlertidig stanse eller tilbakekalle akkrediteringen, utpekingen, godkjenningen eller 

lisensen for et vevsenter, fullstendig eller delvis, særlig dersom inspeksjoner eller andre kontrolltiltak viser at vevsentret ikke 

lenger oppfyller kravene i dette direktiv. 

Artikkel 4 

Inspeksjoner og andre kontrolltiltak 

1.  Medlemsstatene skal sikre at vedkommende myndighet(er) organiserer inspeksjoner og andre kontroller av 

importvevsentre, og når det er hensiktsmessig, av deres tredjestatsleverandører, og at importvevsentre utfører egnede kontroller 

for å sikre at vev og celler som skal importeres, oppfyller kvalitets- og sikkerhetsstandarder som er tilsvarende de som er 

fastsatt i direktiv 2004/23/EF. Det skal ikke gå mer enn to år mellom inspeksjonene av et gitt importvevsenter. 

2.  Slike inspeksjoner skal utføres av representanter for vedkommende myndighet(er), som skal 

a) ha fullmakt til å inspisere importvevsentre og, når det er hensiktsmessig, virksomheten som drives av tredjestatsleverandører, 

b) vurdere og kontrollere prosedyrer og virksomhet som utføres i importvevsentre og anleggene til tredjestatsleverandører, 

som er relevante for å sikre at vev og celler som skal importeres, oppfyller kvalitets- og sikkerhetsstandarder som er 

tilsvarende de som er fastsatt i direktiv 2004/23/EF, 

c) undersøke dokumenter eller annen dokumentasjon som er relevant for denne vurderingen og kontrollen. 

3.  Medlemsstatene skal, etter en behørig begrunnet anmodning fra en annen medlemsstat eller Kommisjonen, framlegge 

opplysninger om resultatene av inspeksjoner og andre kontroller av importvevsentre og tredjestatsleverandører.  
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4.  Medlemsstater dit vev og celler importeres, skal etter en behørig begrunnet anmodning fra en annen medlemsstat dit 

importerte vev og celler deretter distribueres, vurdere å utføre inspeksjoner eller andre kontroller av importvevsentre og 

tredjestatsleverandørers virksomhet. Medlemsstaten der importvevsentret ligger, skal treffe beslutning om egnede tiltak som 

skal treffes etter samråd med den medlemsstaten som framsatte anmodningen. 

5. Når en inspeksjon på stedet foretas etter en slik anmodning, skal vedkommende myndighet(er) i medlemsstaten der 

importvevsentret ligger, avtale med vedkommende myndighet(er) i den medlemsstaten som framsatte anmodningen, om og 

hvordan den medlemsstaten som framsatte anmodningen, skal delta i inspeksjonen. Den endelige beslutningen om slik 

deltakelse skal treffes av den medlemsstaten der importvevsentret ligger. Grunnene til en eventuell beslutning om å nekte 

deltakelse skal forklares for medlemsstaten som framsatte anmodningen.  

KAPITTEL III 

FORPLIKTELSER FOR IMPORTVEVSENTRE 

Artikkel 5 

Søknad om å bli akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert som importvevsenter 

1. Importvevsentre som har truffet tiltak for å sikre at import av vev og celler oppfyller kvalitets- og sikkerhetsstandarder 

tilsvarende de som er fastsatt i direktiv 2004/23/EF, og at importerte vev og celler kan spores fra donor til mottaker og 

omvendt, skal søke om å bli akkreditert, utpekt, godkjent eller bli lisensiert som importvevsenter ved å 

a) framlegge nødvendige opplysninger og dokumentasjon for vedkommende myndighet(er) som fastsatt i vedlegg I til dette 

direktiv, 

b) gjøre tilgjengelig og framlegge dokumentasjonen oppført i vedlegg III til dette direktiv for vedkommende myndighet(er).  

2. Medlemsstatene kan velge å ikke anvende dokumentasjonskravene i vedlegg I del F og vedlegg III til dette direktiv på 

engangsimport som definert i artikkel 2 i dette direktiv, forutsatt at de har egnede nasjonale tiltak til regulering av slik import. 

De nasjonale tiltakene skal sikre 

a) sporbarhet fra donor til mottaker og omvendt, og 

b) at importerte vev og celler ikke brukes på andre enn de tiltenkte mottakerne. 

Artikkel 6 

Oppdaterte opplysninger 

1.  Importvevsentre skal innhente skriftlig forhåndsgodkjenning fra vedkommende myndighet(er) for planlagte vesentlige 

endringer i sin importvirksomhet, og særlig for vesentlige endringer beskrevet i artikkel 3 nr. 3, og skal underrette 

vedkommende myndighet(er) om sin beslutning om å fullstendig eller delvis avvikle sin importvirksomhet. 

2. Importvevsentre skal uten opphold melde fra til vedkommende myndighet(er) når det er mistanke om eller er konstatert 

alvorlige uønskede hendelser eller bivirkninger som de har fått melding om fra tredjestatsleverandører, og som vil kunne 

påvirke kvaliteten og sikkerheten ved vevene og cellene de importerer. Opplysningene fastsatt i vedlegge III og IV til direktiv 

2006/86/EF skal inngå i disse meldingene. 

3. Importvevsentret skal uten opphold melde fra til vedkommende myndighet(er) om 

a) fullstendig eller delvis tilbakekalling eller midlertidig opphør av den godkjenningen en tredjestatsleverandør har til å 

eksportere vev og celler, og 

b) eventuelle andre beslutninger som vedkommende myndighet(er) i den staten der tredjestatsleverandøren er etablert, har 

truffet, og som kan være relevante med hensyn til kvaliteten og sikkerheten ved de importerte vevene og cellene.  
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Artikkel 7 

Skriftlige avtaler 

1.  Importvevsentre skal ha skriftlige avtaler med tredjestatsleverandører når virksomhet i form av donasjon, uttak, kontroll, 

behandling, konservering, oppbevaring eller eksport til Unionen av vev og celler som skal importeres til Unionen, foregår 

utenfor Unionen.  

Medlemsstatene kan velge å ikke anvende dette kravet på engangsimport som definert i artikkel 2 i dette direktiv, forutsatt at de 

har egnede nasjonale tiltak til regulering av slik import. De nasjonale tiltakene skal sikre 

a) sporbarhet fra donor til mottaker og omvendt, og 

b) at importerte vev og celler ikke brukes på andre enn de tiltenkte mottakerne.  

2.  Den skriftlige avtalen mellom importvevsentret og tredjestatsleverandøren skal angi kvalitets- og sikkerhetskravene som 

skal oppfylles for å sikre at vev og celler som skal importeres, oppfyller standarder som er tilsvarende de som er fastsatt i 

direktiv 2004/23/EF. De skriftlige avtalene skal minst ha det innhold som er beskrevet i vedlegg IV til dette direktiv. 

3. Den skriftlige avtalen skal angi at vedkommende myndighet(er) har rett til å inspisere virksomheten, herunder anleggene, 

hos enhver tredjestatsleverandør så lenge avtalen varer og i to år etter at den er utløpt. 

4.  Importvevsentre skal framlegge for vedkommende myndighet(er) kopier av skriftlige avtaler med tredjestatsleverandører 

som del av sin søknad om å bli akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert. 

Artikkel 8 

Register over importvevsentre 

1.  Importvevsentre skal føre et register over sin virksomhet, herunder typer og mengder av vev og celler som importeres 

samt over opprinnelsen og bestemmelsesstedet. Registeret skal også omfatte samme opplysninger for all engangsimport. Den 

årlige rapporten nevnt i artikkel 10 nr. 1 i direktiv 2004/23/EF skal inneholde opplysninger om denne virksomheten. 

2.  Vedkommende myndighet(er) skal oppføre importvevsentre i det offentlig tilgjengelige registeret over vevsentre fastsatt i 

artikkel 10 nr. 2 i direktiv 2004/23/EF. 

3.  Opplysninger om akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisensiering av importvevsentre skal også gjøres tilgjengelig 

gjennom nettverket av registre nevnt i artikkel 10 nr. 3 i direktiv 2004/23/EF. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 9 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1. Medlemsstatene skal innen 29. oktober 2016 vedta og kunngjøre 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. 

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

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse 

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

Artikkel 11 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 8. april 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Minstekrav til opplysninger og dokumentasjon som importvevsentre skal framlegge ved søknad om å bli akkreditert, 

utpekt, godkjent eller lisensiert for importvirksomhet 

Når et importvevsenter søker om å bli akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert for importvirksomhet, skal det, med mindre 

det allerede har gjort det i forbindelse med tidligere søknader om å bli akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert som 

vevsenter eller importvevsenter, framlegge så oppdaterte opplysninger som mulig, og for del F, dokumentasjon om følgende:  

A.  Generelle opplysninger om importvevsentret 

1. Vevsentrets navn (firma) 

2. Vevsentrets besøksadresse 

3. Vevsentrets postadresse (dersom forskjellig fra besøksadressen) 

4. Status for vevsentret som søker: Det bør opplyses om dette er første søknad om å bli akkreditert, utpekt, godkjent eller 

lisensiert som importvevsenter, eller om det er en søknad om fornyelse. Dersom søkeren allerede er akkreditert, utpekt, 

godkjent eller lisensiert som et vevsenter, bør sentrets kode i EUs register over vevsentre framlegges. 

5. Søkerenhetens navn (dersom forskjellig fra firma) 

6. Søkerenhetens besøksadresse 

7. Søkerenhets postadresse (dersom forskjellig fra besøksadressen) 

8. Navn på stedet der importen mottas (dersom forskjellig fra firma og søkerenhet) 

9. Mottaksstedets besøksadresse 

10. Mottaksstedets postadresse (dersom forskjellig fra besøksadressen) 

B.  Kontaktopplysninger for søknaden 

1. Navn på kontaktperson for søknaden 

2. Telefonnummer 

3. E-postadresse 

4. Navn på ansvarlig person (dersom forskjellig fra kontaktpersonen) 

5. Telefonnummer 

6. E-postadresse 

7. Vevsentrets Internett-adresse (eventuelt) 

C. Opplysninger om vev og celler som skal importeres 

1. En liste over typer vev og celler som skal importeres, herunder engangsimport av bestemte typer vev eller celler. 

2. Produktnavn (dersom det er relevant, i samsvar med EUs allmenne liste) for alle typer vev og celler som skal importeres. 

3.  Firma (dersom forskjellig fra produktnavnet) for alle typer vev og celler som skal importeres 

4. Navnet på tredjestatsleverandøren for hver type vev og celle som skal importeres. 
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D.  Virksomhetssted 

1. En liste som angir om tredjestatsleverandøren driver virksomhet i form av donasjon, uttak, kontroll, behandling, 

konservering eller oppbevaring før import for hver type vev eller celle. 

2. En liste som angir om underleverandørene til tredjestatsleverandøren driver virksomhet i form av donasjon, uttak, kontroll, 

behandling, konservering eller oppbevaring før import for hver type vev eller celle. 

3. En liste over alle former for virksomhet importvevsentret driver etter import for hver type vev eller celle. 

4. Navnet på tredjestatene der virksomheten før import finner sted for hver type vev eller celle. 

E.  Opplysninger om tredjestatsleverandører 

1. Navn på tredjestatsleverandør(er) (firma) 

2. Navn på kontaktperson 

3. Besøksadresse 

4. Postadresse (dersom forskjellig)  

5. Telefonnummer (med landkode) 

6. Nødtelefonnummer (dersom forskjellig) 

7.  E-postadresse 

F. Dokumentasjon som skal følge med søknaden 

1. En kopi av den skriftlige avtalen med tredjestatsleverandøren(e) 

2. En detaljert beskrivelse av de importerte vevenes og cellenes vei fra uttak til mottak på importvevsentret 

3. En kopi av godkjenningsbeviset tredjestatsleverandøren har, eller når et særlig godkjenningsbevis ikke er utstedt, bevis fra 

vedkommende tredjestatsmyndighet(er) om godkjenning av virksomheten tredjestatsleverandøren driver innenfor vev- og 

cellesektoren, herunder eksport. Denne dokumentasjonen skal også omfatte kontaktopplysninger for vedkommende 

tredjestatsmyndighet(er). I tredjestater der slik dokumentasjon ikke er tilgjengelig, skal det framlegges andre former for 

dokumentasjon som f.eks. revisjonsrapporter om tredjestatsleverandøren. 

 _____  
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VEDLEGG II 

Bevis på akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens som vedkommende myndighet(er) skal utstede til 

importvevsentre 

Bevis på et importvevsenters akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens 

1. Opplysninger om importvevsentret 

1.1  Navn på importvevsenter   

1.2  Kode i EUs register over vevsentre  

1.3  Vevsentrets adresse og postadresse (dersom forskjellig)  

1.4  Sted for importmottak (dersom forskjellig fra adressen ovenfor)  

1.5  Navn på innehaver av akkreditering, utpeking, godkjenning 

eller lisens  

1.6  Adresse til innehaver av akkreditering, utpeking, godkjenning 

eller lisens  

1.7  Telefonnummer til innehaver av akkreditering, utpeking, 

godkjenning eller lisens (valgfritt)  

1.8  E-postadresse til innehaver av akkreditering, utpeking, 

godkjenning eller lisens (valgfritt)  

1.9  Vevsentrets Internett-adresse  

2.  Virksomhetsområde 

2.1  Vev- og celletype 

(oppgi nedenfor og bruk vev- og celle-

kategorier oppført i EUs register over 

vevsentre. Legg til ekstra rader om 

nødvendig) 

Virksomhet i tredjestater 

Status for 

akkreditering, 

utpeking, god-

kjenning eller lisens 

for import 
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3CS – Tredjestatsleverandør 

SC – Underleverandør til tredjestatsleverandør 

G – Innvilget 

S- Midlertidig stanset  

R- Tilbakekalt  

C- Opphør 

2.2  Engangsimport  

2.3  Produktnavn på importerte vev og celler  

2.4  Eventuelle vilkår for importen eller klargjørende 

merknader 
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2.5  Tredjestat(er) for uttak (for hver vev- og celleimport)   

2.6  Tredjestat(er) der annen virksomhet finner sted (dersom 

forskjellig) 

 

2.7  Navn og stat for tredjestatsleverandør(er) (for hver vev- 

og celleimport) 

 

2.8  Medlemsstater i EU der importerte vev og celler skal 

distribueres (dersom det er kjent) 

 

3.  Vedkommende myndighets akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens 

3.1  Nasjonalt akkrediterings-, utpekings-, godkjennings- 

eller lisensnummer 

 

3.2  Rettslig grunnlag for akkreditering, utpeking, 

godkjenning eller lisens  

 

3.3  Eventuell utløpsdato for akkreditering, utpeking, 

godkjenning eller lisens 

 

 

3.4  Første akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens 

som importvevsenter eller fornyelse 
Første gang  Fornyelse  

3.5  Andre merknader  

3.6  Navn på vedkommende myndighet   

3.7  Navn på tjenestemann hos vedkommende myndighet  

3.8  Tjenestemannens underskrift (ev. elektronisk)  

3.9  Dato for akkreditering, utpeking, godkjenning eller lisens   

3.10  Vedkommende myndighets stempel  

 _____  
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VEDLEGG III 

Minstekrav til dokumentasjonen som importvevsentre som har til hensikt å importere vev og celler fra tredjestater, skal 

gjøre tilgjengelig for vedkommende myndighet(er) 

Med unntak av engangsimport definert i artikkel 2 i dette direktiv som er blitt unntatt fra disse dokumentasjonskravene, skal 

importvevsentret som inngir søknad, stille til rådighet og på anmodning fra vedkommende myndighet(er) framlegge den mest 

oppdaterte versjonen av følgende dokumenter vedrørende søkeren og dennes tredjestatsleverandør(er) med mindre disse 

dokumentene allerede er framlagt som del av tidligere søknad om å bli akkreditert, utpekt, godkjent eller lisensiert som 

importvevsenter.  

A.  Dokumentasjon om importvevsentret 

1. En stillingsbeskrivelse for den ansvarlige personen og opplysninger om hans/hennes kvalifikasjoner og utdanning som 

fastsatt i direktiv 2004/23/EF. 

2. En kopi av etiketten på primæremballasjen og etiketten på ytteremballasjen, ytteremballasjen og transportbeholderen. 

3. En liste over relevante og oppdaterte versjoner av standardiserte prosedyrer for sentrets importvirksomhet, herunder 

standardiserte framgangsmåter for bruk av den felles europeiske koden, mottak og oppbevaring av importerte vev og celler 

hos importvevsentret, håndtering av uønskede hendelser og bivirkninger, håndtering av tilbakekallinger samt sporbarhet fra 

donor til mottaker. 

B.  Dokumentasjon om tredjestatsleverandør(er) 

1. En detaljert beskrivelse av kriteriene for identifisering og vurdering av donorer, informasjon framlagt for donoren eller 

donorens familie, hvordan samtykke er innhentet fra donoren eller donorens familie, og om donasjon var frivillig og ubetalt 

eller ikke. 

2. Detaljerte opplysninger om det eller de sentrene for kontroll som brukes av tredjestatsleverandører og kontrollene som disse 

sentrene utfører. 

3. Detaljerte opplysninger om metodene som brukes i behandlingen av vev og celler, herunder opplysninger om valideringen 

av prosedyren for kritisk behandling. 

4. En detaljert beskrivelse av anleggene, kritisk utstyr og materialer samt kriteriene som benyttes til kvalitetskontroll og 

kontroll av miljøet for hver form for virksomhet som utføres av tredjestatsleverandøren. 

5. Detaljerte opplysninger om vilkårene for frigivelse av vev og celler fra tredjestatsleverandør(er). 

6. Detaljerte opplysninger om eventuelle underleverandører som tredjestatsleverandørene bruker, herunder, navn, sted og 

virksomhet. 

7. Et sammendrag av den siste inspeksjonen av tredjestatsleverandøren utført av vedkommende tredjestatsmyndighet(er), 

herunder datoen for inspeksjonen, typen inspeksjon og hovedkonklusjoner.  

8. Et sammendrag av den siste revisjonen av tredjestatsleverandøren, utført av, eller på vegne av, importvevsentret. 

9. Eventuell relevant nasjonal eller internasjonal akkreditering. 

 _____  
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VEDLEGG IV 

Minstekrav til innholdet i skriftlige avtaler mellom importvevsentre og deres tredjestatsleverandører 

Med unntak av engangsimport definert i artikkel 2 i dette direktiv som er blitt unntatt fra disse kravene, skal den skriftlige 

avtalen mellom importvevsentret og tredjestatsleverandøren inneholde minst følgende bestemmelser: 

1. detaljerte opplysninger om importvevsentrets spesifikasjoner for å sikre at kvalitets- og sikkerhetsstandardene fastsatt i 

direktiv 2004/23/EF oppfylles, og om begge parters gjensidig avtalte roller og ansvar for å sikre at importerte vev og celler 

oppfyller tilsvarende kvalitets- og sikkerhetsstandarder, 

2. en klausul som sikrer at tredjestatsleverandøren framlegger opplysningene fastsatt i del B i vedlegg III til dette direktiv for 

importvevsentret, 

3. en klausul som sikrer at tredjestatsleverandøren underretter importvevsentret når det er mistanke om eller har forekommet 

alvorlige uønskede hendelser eller bivirkning som vil kunne påvirke kvaliteten og sikkerheten ved vev og celler som 

importvevsentret har importert eller skal importere, 

4. en klausul som sikrer at tredjestatsleverandøren underretter importvevsentret om vesentlige endringer av sin virksomhet, 

herunder tilbakekalling eller midlertidig opphør, fullstendig eller delvis, av godkjenningen for å eksportere vev og celler 

eller andre slike beslutninger om manglende overholdelse truffet av vedkommende tredjestatsmyndighet(er) som vil kunne 

påvirke kvaliteten og sikkerheten til vev og celler som importvevsentret har importert eller skal importere, 

5. en klausul som garanterer vedkommende myndighet(er) retten til å inspisere tredjestatsleverandørens virksomhet, herunder 

eventuell inspeksjon på stedet som ledd i inspeksjon av importvevsentret. Klausulen bør også garantere importvevsentret 

retten til regelmessig revisjon av tredjestatsleverandøren, 

6. de avtalte vilkårene som skal oppfylles for transport av vev og celler mellom tredjestatsleverandøren og importvevsentret, 

7. en klausul som sikrer at tredjestatsleverandøren eller dennes underleverandør oppbevarer donoropplysninger om importerte 

vev og celler i samsvar med EUs personvernregler i 30 år etter uttak, og at det fastsettes egnede bestemmelser for at de 

fortsatt oppbevares dersom tredjestatsleverandøren avslutter sin virksomhet, 

8. bestemmelser om regelmessig gjennomgåelse og, om nødvendig, revisjon av den skriftlige avtalen, herunder for å 

gjenspeile eventuelle endringer i EUs kvalitets- og sikkerhetsstandarder fastsatt i direktiv 2004/23/EF, 

9. en liste over alle standardiserte prosedyrer som tredjestatsleverandøren har når det gjelder sikkerheten for importerte vev og 

celler, og en forpliktelse til å framlegge denne på forespørsel. 

 __________  


