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ÜHISE EUROOPA KOODI STRUKTUUR 

 

 

1. Mõisted 

 

1.1. Ühine Euroopa kood või SEC – kordumatu tunnus, mis määratakse liidus väljastatavatele 
rakkudele ja kudedele. Ühine Euroopa kood koosneb annetuse identifitseerimistunnusest ja 
toote identifitseerimistunnusest. 
1.2. Annetuse identifitseerimistunnus – ühise Euroopa koodi esimene osa, mis koosneb 
hankija või käitleja Euroopa Liidu koodist ja annetuse kordumatust identifitseerimisnumbrist. 
1.3. Hankija või käitleja Euroopa Liidu kood – tegevusloa saanud hankija või käitleja kordumatu 
tunnus liidus. Hankija või käitleja Euroopa Liidu kood koosneb ISO riigikoodist ja Euroopa Liidu 
koepangaregistris esitatud käitleja identifitseerimisnumbrist. 
1.4. Annetuse kordumatu identifitseerimisnumber – teatavale rakkude või kudede annetusele 
määratud kordumatu number. 
1.5. Toote identifitseerimistunnus – ühise Euroopa koodi teine osa, mis koosneb tootekoodist, 
osapartii numbrist ja kõlblikkusaja lõppkuupäevast. 
1.6. Tootekood – asjaomase konkreetse raku- või koeliigi tunnus. Tootekood koosneb 
tootekoodide süsteemi tunnusest, mis näitab, millist kodeerimissüsteemi on hankija või käitleja 
kasutanud (EUTC puhul E, ISBT128 puhul A, Eurocode’i puhul B), ja raku- või koeliigi 
tootenumbrist, mis on asjaomase tooteliigi jaoks vastavas kodeerimissüsteemis ette nähtud. 
1.7. Osapartii number – number, mille abil eristatakse ja identifitseeritakse üheselt rakke ja 
kudesid, millel on sama annetuse identifitseerimisnumber ja sama tootekood ning mis on pärit 
samalt hankijalt või käitlejalt. 
1.8. Kõlblikkusaja lõppkuupäev – kuupäev, milleni rakke ja kudesid võib kasutada. 
1.9. Rakkude ja kudede Euroopa Liidu tooteregister – register, millesse on kantud kõik liidus 
ringlusesse lastud raku- ja koeliigid ning nende vastavad tootekoodid kooskõlas kolme lubatud 
kodeerimissüsteemiga (EUTC, ISBT128 ja Eurocode). 
1.10. EUTC – rakkude ja kudede tootekoodide süsteem, mille on välja töötanud liit ja mis 
hõlmab kõiki liidus ringlusesse lastud raku- ja koeliike koos vastavate tootekoodidega. 
1.11. Euroopa Liidu koepangaregister – register, millesse on kantud kõik tegevusloa saanud 
koepangad ning mis sisaldab hankijate ja käitlejate kohta komisjoni direktiivi 2006/86/EÜ VIII 
lisas sätestatud andmeid. 
1.12. Samas keskuses – väljend, millega tähistatakse olukorda, kus kõik etapid alates 
hankimisest inimkasutuseni tehakse sama tegevusloa omaja vastutusalas ning sama 
kvaliteedi- ja jälgitavussüsteemi alusel. 

 

2. Ühise Euroopa koodi struktuur 
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