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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 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð 

eru mönnum (1), einkum 3. mgr. 85. gr. c, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Í 3. mgr. 85. gr. c í tilskipun 2001/83/EB er kveðið á um að koma ætti á sameiginlegu kennimerki sem er auðþekkjanlegt 

um allt Sambandið og gerir kleift að sanngreina í hvaða aðildarríki aðilinn, sem býður almenningi lyfin í fjarsölu með 

þjónustu í upplýsingasamfélaginu, hefur staðfestu. 

2)  Samkvæmt a-lið 3. mgr. 85. gr. c í tilskipun 2001/83/EB ætti framkvæmdastjórnin að samþykkja framkvæmdargerðir til að 

samræma notkunina á sameiginlega kennimerkinu að því er varðar tæknilegar og raftæknilegar kröfur og dulkóðunarkröfur 

varðandi sannprófun á ósvikni sameiginlega kennimerkisins. Þessar kröfur ættu að tryggja hátt öryggisstig og koma í veg 

fyrir alla sviksamlega notkun á kennimerkinu. 

3)  Í samræmi við iii. lið d-liðar 1. mgr. 85. gr. c er ósvikni sameiginlega kennimerkisins sannprófuð um tengil milli 

kennimerkisins og færslunnar á skránni, sem um getur í c-lið 4. mgr. 85. gr. c, um aðilann sem hefur leyfi eða rétt til að 

bjóða almenningi lyf í fjarsölu með þjónustu í upplýsingasamfélaginu. Þessir tenglar ættu því að vera varanlegir og varðir. 

4)  Til að koma í veg fyrir sviksamlega notkun á kennimerkinu ættu landsbundnu vefsetrin, sem um getur í 4. mgr. 85. gr. c, 

að vera varin, uppfærð og hýst á tryggum lénum. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Hönnun sameiginlega kennimerkisins, sem um getur í b-lið 3. mgr. 85 gr. c í tilskipun 2001/83/EB, skal vera samkvæmt 

fyrirmyndinni sem er sett fram í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Vefsetrið, sem um getur í 4. mgr. 85 gr. c, skal vera aðgengilegt þannig að almenningur geti auðveldlega fullvissað sig um að 

þetta sé tryggt vefsetur að því er þennan tilgang varðar. 

3. gr. 

Tengillinn, sem um getur í iii. lið d-liðar 1. mgr. 85. gr. c í tilskipun 2001/83/EB, milli vefseturs aðilans sem hefur leyfi eða rétt 

til að afhenda almenningi lyf í fjarsölu með þjónustu í upplýsingasamfélaginu og vefsetursins sem hýsir landsbundnu skrána, 

sem um getur í c-lið 4. mgr. 85 gr. c í tilskipun 2001/83/EB, skal vera stöðugur og gagnvirkur. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 184, 25.6.2014, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 129/2017 frá 

7. júlí 2017 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67. 
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Upplýsingaflutningur milli vefsetranna, sem hafa leyfi eða rétt til að afhenda almenningi lyf í fjarsölu með þjónustu í 

upplýsingasamfélaginu, og vefsetranna sem hýsa landsbundnu skrárnar skal varinn á viðeigandi hátt. 

4. gr. 

Vefsetrin sem hýsa landsbundnu skrárnar, sem eru settar upp skv. c-lið 4. mgr. 85. gr. c í tilskipun 2001/83/EB, skulu varin og 

uppfærð og á þeim komi fram hvenær þau voru síðast uppfærð til þess að tengillinn, sem um getur í fyrstu málsgrein 3. gr., sé 

áreiðanlegur. 

5. gr. 

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

Hún gildir frá og með 1. júlí 2015. 

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

Gjört í Brussel 24. júní 2014. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 José Manuel BARROSO 

 forseti. 

 _____   
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VIÐAUKI 

1.  Fyrirmyndin að sameiginlega kennimerkinu sem um getur í 1. gr. er sem hér segir: 

 

2.  Viðmiðunarlitirnir eru: 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.  Inn í hvíta rétthyrninginn í miðju (vinstra megin) sameiginlega kennimerkisins skal fella þjóðfána þess aðildarríkis þar sem 

einstaklingurinn eða lögaðilinn, sem afhendir almenningi lyf í fjarsölu með þjónustu í upplýsingasamfélaginu, hefur 

staðfestu. 

4.  Textinn á sameiginlega kennimerkinu skal vera á tungumáli sem er ákvarðað af aðildarríkinu sem um getur í 3. lið. 

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. 

 ____________  


