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'(1

av framgangsmåtene for markedsføringstillatelse
for legemidler i Fellesskapet og endre visse
administrative forhold ved Det europeiske kontor for
legemiddelvurdering. Dessuten bør navnet på kontoret
IRUHQNOHVRJHQGUHVWLO'HWHXURSHLVNHOHJHPLGGHONRQWRU
KHUHWWHUNDOW©.RQWRUHWª 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
IHOOHVVNDSV UOLJDUWLNNHORJDUWLNNHOQUERNVWDYE 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1 
3)

Det framgår av konklusjonene i nevnte rapport
at endringene som bør gjøres i den sentraliserte
framgangsmåten som ble innført ved forordning (EØF)
QU  RPIDWWHU HQGULQJHU DY YLVVH GHOHU DY
gjennomføringen samt tilpasninger for å ta hensyn til den
forventede vitenskapelige og teknologiske utvikling og
til den kommende utvidelsen av Den europeiske union.
Av rapporten framgår det også at de allerede fastsatte
DOOPHQQHSULQVLSSHUIRUGHQVHQWUDOLVHUWHIUDPJDQJVPnWHQ
bør opprettholdes.

4)

Ettersom Europaparlamentet og Rådet har vedtatt direktiv
2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et
fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(5) og
direktiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring
av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater(6 
E¡U DOOH KHQYLVQLQJHU WLO GH NRGL¿VHUWH GLUHNWLYHQH L
forordning (EØF) nr. 2309/93 ajourføres.

5)

Av klarhetshensyn er det nødvendig å erstatte nevnte
forordning med en ny forordning.

6)

Ordningen som ble innført ved det opphevede
fellesskapsregelverket om samråd på fellesskapsnivå
før det gjøres nasjonale vedtak om et høyteknologisk
OHJHPLGGHOE¡URSSUHWWKROGHV

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2 

HWWHUVDPUnGPHG5HJLRQNRPLWHHQ

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1)



I henhold til artikkel 71 i rådsforordning (EØF) nr. 2309/93
av 22. juli 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i
Fellesskapet for godkjenning og overvåking av legemidler
for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse
av et europeisk kontor for legemiddelvurdering(4)
skal Kommisjonen innen seks år etter forordningens
ikrafttredelse offentliggjøre en generell rapport om de
erfaringer som er gjort på grunnlag av gjennomføringen
av framgangsmåtene fastsatt i forordningen.

.RPPLVMRQHQV UDSSRUW RP GH HUIDULQJHU VRP HU JMRUW
har vist at det er nødvendig å bedre gjennomføringen

 'HQQH IHOOHVVNDSVUHWWVDNWHQ NXQQJMRUW L (87 /  DY  V 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2009 av 29. mai 2009
RP HQGULQJ DY (6DYWDOHQV YHGOHJJ ,, 7HNQLVNH IRUVNULIWHU VWDQGDUGHU
SU¡YLQJRJVHUWL¿VHULQJ RJSURWRNROORPOLVWHQRPKDQGOHWLDUWLNNHO
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeQUDYV
1
(  ()7&(DYVRJ()7& HQQnLNNHRIIHQWOLJJMRUWL
EUT).
(2  (87&DYV
3
( ) Europaparlamentsuttalelse av 23. oktober 2002 (EUT C 300 E av
V 5nGHWVIHOOHVKROGQLQJDYVHSWHPEHU (87&
(DYV RJ(XURSDSDUODPHQWHWVKROGQLQJDYGHVHPEHU
2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. mars 2004.
(4  ()7/DYV)RURUGQLQJHQVLVWHQGUHWYHGIRURUGQLQJ () 
QU (87/DYV 

(5  ()7 /  DY  V  'LUHNWLYHW VLVW HQGUHW YHG UnGVGLUHNWLY
() VH(87/DYV 
(6  ()7 /  DY  V  'LUHNWLYHW VLVW HQGUHW YHG UnGVGLUHNWLY
() VH(87/DYV 
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8)
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Erfaringer som er gjort siden vedtakelsen av rådsdirektiv
87/22/EØF av 22. desember 1986 om tilnærming av
nasjonale tiltak i forbindelse med markedsføring av
K¡\WHNQRORJLVNH OHJHPLGOHU V UOLJ OHJHPLGOHU IUDPVWLOW
ved hjelp av bioteknologi(1 KDUYLVWDWGHWHUQ¡GYHQGLJ
å opprette en sentralisert framgangsmåte for godkjenning
VRP HU REOLJDWRULVN IRU K¡\WHNQRORJLVNH OHJHPLGOHU
særlig legemidler framstilt ved hjelp av bioteknologiske
SURVHVVHUIRUnRSSUHWWKROGHGHWK¡\HYLWHQVNDSHOLJHQLYnHW
på vurderingen av disse legemidlene i Den europeiske
XQLRQVOLNDWSDVLHQWHQHVRJGHPHGLVLQVNH\UNHQHVWLOOLW
til vurderingen kan opprettholdes. Dette er særlig viktig
L IRUELQGHOVH PHG Q\H EHKDQGOLQJVIRUPHU IRU HNVHPSHO
JHQWHUDSLRJWLONQ\WWHWFHOOHWHUDSLVDPW[HQRJHQVRPDWLVN
WHUDSL )UDPJDQJVPnWHQ E¡U YLGHUHI¡UHV V UOLJ IRU n
sikre at det indre marked virker på en tilfredsstillende
måte i den farmasøytiske sektor.

For å harmonisere det indre marked for nye legemidler
bør framgangsmåten bli obligatorisk også for legemidler
mot sjeldne sykdommer og alle legemidler for mennesker
VRP LQQHKROGHU HW Q\WW YLUNVRPW VWRII IRU HNVHPSHO
HW VRP HQQn LNNH HU JRGNMHQW L )HOOHVVNDSHW GHU GHQ
WHUDSHXWLVNH LQGLNDVMRQHQ HU EHKDQGOLQJ DY$,'6 NUHIW
nevrodegenerative lidelser eller diabetes. Fire år etter
ikrafttredelsen av denne forordning bør framgangsmåten
bli obligatorisk også for legemidler for mennesker som
LQQHKROGHU HW Q\WW YLUNVRPW VWRII GHU GHQ WHUDSHXWLVNH
indikasjonen er behandling av autoimmune sykdommer
og andre funksjonsforstyrrelser i immunforsvaret samt
virussykdommer. Bestemmelsene i nr. 3 i vedlegget kan
gjennomgås etter en forenklet beslutningsprosess tidligst
¿UHnUHWWHULNUDIWWUHGHOVHQDYGHQQHIRURUGQLQJ

1nU GHW JMHOGHU OHJHPLGOHU IRU PHQQHVNHU E¡U GHW Y UH
adgangsmulighet til den sentraliserte framgangsmåten i
de tilfeller der bruken av en enkelt framgangsmåte er en
fordel for pasienten. Framgangsmåten bør fortsette å være
HQPXOLJKHWIRUOHJHPLGOHUVRPVHOYRPGHLNNHWLOK¡UHUGH
RYHQQHYQWHNDWHJRULHUOLNHYHOHUWHUDSHXWLVNQ\VNDSHQGH
Det bør også gis adgang til denne framgangsmåten for
OHJHPLGOHUVRPVHOYRPGHLNNHHUQ\VNDSHQGHOLNHYHO
kan være til nytte for samfunnet eller pasienter dersom de
PHGHQJDQJJRGNMHQQHVSnIHOOHVVNDSVSODQIRUHNVHPSHO
visse legemidler som ikke er reseptpliktige. Denne
muligheten kan utvides til å omfatte generiske legemidler
VRPHUJRGNMHQWDY)HOOHVVNDSHWIRUXWVDWWDWGHWWHLNNHSn
noen måte påvirker den harmonisering som er oppnådd

JMHQQRP YXUGHULQJHQ DY UHIHUDQVHOHJHPLGGHOHW HOOHU
resultatene av nevnte vurdering.
10) Når det gjelder veterinærpreparater bør det treffes
administrative tiltak som tar hensyn til områdets
V UHJHQKHWHUV UOLJGHVRPVN\OGHVUHJLRQDOXWEUHGHOVH
av visse sykdommer. Det bør være mulig å anvende
den sentraliserte framgangsmåten med henblikk
på godkjenning av veterinærpreparater som brukes
innenfor rammen av fellesskapsbestemmelsene om
forebyggende tiltak mot epizootier. Adgangsmuligheten
til den sentraliserte framgangsmåten bør opprettholdes
for veterinærpreparater som inneholder et nytt virksomt
stoff.
11) For legemidler for mennesker bør tidsrommet for
vern av opplysninger om prekliniske undersøkelser og
kliniske prøvinger være det samme som tidsrommet
fastsatt i direktiv 2001/83/EF. For veterinærpreparater
bør tidsrommet for vern av opplysninger om prekliniske
undersøkelser og kliniske prøvinger samt om
uskadelighetskontroller og restmengdeundersøkelser
være det samme som tidsrommet fastsatt i direktiv
2001/82/EF.
12) For å redusere små og mellomstore bedrifters kostnader
ved markedsføring av legemidler som er godkjent
JMHQQRP GHQ VHQWUDOLVHUWH IUDPJDQJVPnWHQ E¡U GHW
vedtas bestemmelser som gjør det mulig å redusere
JHE\UHU XWVHWWH EHWDOLQJHQ DY JHE\UHU RYHUWD DQVYDUHW
for oversettelser og yte administrativ bistand til nevnte
bedrifter.
13) Av hensyn til folkehelsen bør vedtak om godkjenning etter
den sentraliserte framgangsmåten gjøres på grunnlag av
REMHNWLYHYLWHQVNDSHOLJHNULWHULHUVRPWDUKHQV\QWLOGHW
EHU¡UWHOHJHPLGGHOHWVNYDOLWHWVLNNHUKHWRJYLUNQLQJRJ
ikke til økonomi eller andre faktorer. Medlemsstatene bør
imidlertid unntaksvis kunne forby bruk på sitt territorium
DYOHJHPLGOHUIRUPHQQHVNHUGHUVRPGLVVHHULVWULGPHG
REMHNWLYWGH¿QHUWHUHJOHUIRURIIHQWOLJRUGHQHOOHUPRUDO
Dessuten skal et veterinærpreparat ikke godkjennes
av Fellesskapet dersom bruken av det vil være i strid
med de regler som er fastsatt innenfor rammen av den
IHOOHV ODQGEUXNVSROLWLNN HOOHU GHUVRP GHW IUDPOHJJHV
med sikte på en bruk som er forbudt i henhold til andre
IHOOHVVNDSVEHVWHPPHOVHU EODQW DQQHW GLUHNWLY 
EF(2).
  'HW E¡U IDVWVHWWHV DW NULWHULHQH IRU NYDOLWHW VLNNHUKHW
og virkning i direktiv 2001/83/EF og 2001/82/EF
skal få anvendelse på legemidler som godkjennes av
)HOOHVVNDSHWRJGHWE¡UY UHPXOLJnYXUGHUHQ\WWHULVLNR
IRUKROGHWIRUDOOHOHJHPLGOHUQnUGHEULQJHVLRPVHWQLQJ
når markedsføringstillatelsen fornyes og på et hvilket
som helst tidspunkt som vedkommende myndighet anser
som hensiktsmessig.
(2)

(1  ()7/DYV'LUHNWLYHWRSSKHYHWYHGGLUHNWLY()
()7/DYV
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Rådsdirektiv 96/22/EF av 29. april 1996 om forbud mot bruk av visse stoffer
med hormonell eller tyreostatisk virkning samt beta-agonister innenfor
KXVG\UKROG ()7/DYV 
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15) I henhold til traktatens artikkel 178 skal Fellesskapet
i forbindelse med ethvert tiltak ta hensyn til de
utviklingspolitiske sider og fremme arbeidet med å
skape menneskeverdige levevilkår over hele verden.
Legemiddellovgivningen bør fortsette å sikre at bare
virkningsfulle og sikre legemidler av god kvalitet
HNVSRUWHUHV RJ .RPPLVMRQHQ E¡U RYHUYHLH n VNDSH
ytterligere stimuleringstiltak for forskning på legemidler
mot utbredte tropesykdommer.

skapelige råd slik at de kan utøve sin myndighet i
forbindelse med godkjenning og overvåking av legemidler
i henhold til Fellesskapets regelverk for legemidler. Først
når Kontoret har gjennomført en framgangsmåte for
vitenskapelig vurdering av høyteknologiske legemidlers
NYDOLWHWVLNNHUKHWRJYLUNQLQJSnK¡\HVWPXOLJQLYnE¡U
)HOOHVVNDSHWJLHQPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHRJGHQE¡UJLV
etter en rask framgangsmåte som sikrer et nært samarbeid
mellom Kommisjonen og medlemsstatene.

16) Det er også nødvendig å fastsette at de etiske kravene
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/20/EF av
4. april 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lover
og forskrifter om bruk av god klinisk praksis ved
gjennomføring av kliniske prøvinger av legemidler
for mennesker(1) skal få anvendelse på legemidler som
godkjennes av Fellesskapet. Særlig i forbindelse med
kliniske prøvinger gjennomført utenfor Fellesskapet av
OHJHPLGOHUVRPVNDOJRGNMHQQHVL)HOOHVVNDSHWE¡UGHWYHG
vurderingen av søknaden om godkjenning kontrolleres at
prøvingene er gjennomført i samsvar med reglene for god
klinisk praksis og med de etiske krav som er likeverdige
med bestemmelsene i nevnte direktiv.

20) For å sikre et nært samarbeid mellom Kontoret og
IRUVNHUH VRP DUEHLGHU L PHGOHPVVWDWHQH E¡U VW\UHW
settes sammen slik at vedkommende myndigheter i
medlemsstatene er tett involvert i den overordnede
ledelsen av fellesskapsordningen for godkjenning av
legemidler.

17) Fellesskapet bør være i stand til å gjennomføre
en vitenskapelig vurdering av de legemidler som
framlegges for godkjenning etter de desentraliserte
fellesskapsframgangsmåtene for godkjenning. For å
sikre en effektiv harmonisering av medlemsstatenes
forvaltningsvedtak om legemidler framlagt etter de
GHVHQWUDOLVHUWH IUDPJDQJVPnWHQH IRU JRGNMHQQLQJ E¡U
Fellesskapet få de nødvendige midler til å løse tvister
mellom medlemsstatene med hensyn til legemidlers
NYDOLWHWVLNNHUKHWRJYLUNQLQJ

18) Oppbygningen av og arbeidsmåten til de ulike organene
som inngår i Kontoret bør utformes med tanke på behovet
IRU VWDGLJ RSSGDWHULQJ DY YLWHQVNDSHOLJ VDNNXQQVNDS
behovet for samarbeid mellom Fellesskapet og nasjonale
RUJDQHU EHKRYHW IRU HQ WLOIUHGVVWLOOHQGH GHOWDNLQJ DY
sivilsamfunnet og den kommende utvidelsen av Den
europeiske union. Kontorets ulike organer bør opprette og
XWYLNOHSDVVHQGHNRQWDNWHUPHGGHEHU¡UWHSDUWHUV UOLJ
med pasientrepresentanter og helsepersonell.

19) Kontorets hovedoppgave bør være å gi fellesskapsinstitusjonene og medlemsstatene best mulige viten(1  ()7/DYV

21) Kontorets budsjett bør bestå av gebyrer som betales av
SULYDW VHNWRU RJ ELGUDJ IUD )HOOHVVNDSHWV EXGVMHWW WLO n
gjennomføre Fellesskapets politikk.

  9HGQULGHQWYHUULQVWLWXVMRQHOOHDYWDOHQDYPDL
PHOORP (XURSDSDUODPHQWHW 5nGHW RJ .RPPLVMRQHQ
om budsjettdisiplin og forbedring av den årlige
budsjettbehandlingen(2  HU GHW IDVWVDWW DW GHW ¿QDQVLHOOH
overslaget bør tilpasses for å ta hensyn til de nye behovene
som følger av utvidelsen.

23) En komité for legemidler for mennesker bør derfor
ha eneansvar for utforming av Kontorets uttalelser i
alle spørsmål som gjelder legemidler for mennesker.
Når det gjelder veterinærpreparater bør en komité for
veterinærpreparater ha eneansvaret. Når det gjelder
legemidler mot sjeldne sykdommer bør oppgaven
tilfalle Komiteen for legemidler mot sjeldne sykdommer
nedsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 141/2000 av 16. desember 1999 om legemidler mot
sjeldne sykdommer (3). Når det gjelder plantelegemidler
bør ansvaret legges hos Komiteen for plantelegemidler
nedsatt ved direktiv 2001/83/EF.

24) Opprettelsen av Kontoret vil gjøre det mulig å styrke
NRPLWHHQHVYLWHQVNDSHOLJHUROOHRJXDYKHQJLJKHWV UOLJ
gjennom opprettelsen av et fast teknisk og administrativt
sekretariat.
(2  ()7&DYV
(3  ()7/DYV
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  9LUNVRPKHWVRPUnGHW WLO YLWHQVNDSVNRPLWHHQH E¡U
XWYLGHV RJ GHUHV DUEHLGVPnWHU RJ VDPPHQVHWQLQJ
bør moderniseres. De som i framtiden søker om
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHE¡UJHQHUHOWInPHURPIDWWHQGH
vitenskapelig rådgivning. Dessuten bør det innføres
RUGQLQJHUVRPJM¡UGHWPXOLJnJLUnGWLOIRUHWDNV UOLJ
små og mellomstore bedrifter. Det bør være mulig for
komiteene å delegere noen av vurderingsoppgavene
til faste arbeidsgrupper som er åpne for vitenskapelig
VDNN\QGLJHXWSHNWWLOGHWIRUPnOPHQIUHPGHOHVEHKROGH
hele ansvaret for de vitenskapelige uttalelsene som avgis.
Framgangsmåtene for ny gjennomgåelse bør endres slik
at søkerens rettigheter blir bedre ivaretatt.

26) Antall medlemmer i vitenskapskomiteene som deltar i
GHQ VHQWUDOLVHUWH IUDPJDQJVPnWHQ E¡U IDVWVHWWHV IRU n
sikre at komiteene etter utvidelsen av Den europeiske
union fremdeles har en hensiktsmessig størrelse.

  9LGHUH E¡U YLWHQVNDSVNRPLWHHQHV UROOH VW\UNHV VOLN DW
Kontoret kan delta aktivt i internasjonal vitenskapelig
meningsutveksling og utvikle visse aktiviteter som vil
EOL Q¡GYHQGLJH V UOLJ PHG KHQV\Q WLO YLWHQVNDSHOLJ
harmonisering på internasjonalt plan og teknisk samarbeid
PHG9HUGHQVKHOVHRUJDQLVDVMRQ

28) For å skape større rettssikkerhet er det nødvendig
å nøye klarlegge ansvarsområdene med hensyn til
EHVWHPPHOVHQH RP LQQV\Q L .RQWRUHWV DUEHLG IDVWVHWWH
visse vilkår for markedsføring av legemidler som
HU JRGNMHQW DY )HOOHVVNDSHW JL .RQWRUHW P\QGLJKHW
til å overvåke distribusjonen av legemidler som er
JRGNMHQW DY )HOOHVVNDSHW RJ IDVWVHWWH VDQNVMRQHU RJ
framgangsmåter for å iverksette dem i tilfelle overtredelse
av bestemmelsene i denne forordning eller av vilkårene
i de tillatelser som gis etter framgangsmåtene fastsatt i
forordningen.

29) Det bør også treffes tiltak for overvåking av legemidler
VRP HU JRGNMHQW DY )HOOHVVNDSHW V UOLJ IRU LQWHQVLY
overvåking av uønskede virkninger av legemidlene
LQQHQIRUUDPPHQDY)HOOHVVNDSHWVOHJHPLGGHORYHUYnNLQJ
for å sikre rask tilbakekalling fra markedet av ethvert
legemiddel som medfører større risiko enn nytte ved
vanlig bruk.

30) For å gjøre markedsovervåkingen mer effektiv bør det
være Kontorets ansvar å samordne medlemsstatenes
legemiddelovervåking. Det bør innføres en rekke
bestemmelser med sikte på å effektivisere og skjerpe
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IUDPJDQJVPnWHQH IRU OHJHPLGGHORYHUYnNLQJ JM¡UH GHW
mulig for vedkommende myndighet å treffe midlertidige
Q¡GWLOWDNKHUXQGHUHQGULQJHULPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQ
samt når som helst foreta en ny vurdering av nytte-risikoforholdet for et legemiddel.

31) Dessuten bør Kommisjonen i nært samarbeid med
Kontoret og etter samråd med medlemsstatene
ha som oppgave å samordne gjennomføringen av
PHGOHPVVWDWHQHV XOLNH RYHUYnNLQJVRSSJDYHU V UOLJ
IUDPVNDIIHOVH DY RSSO\VQLQJHU RP OHJHPLGOHQH VDPW n
NRQWUROOHUH RYHUKROGHOVHQ DY JRG IUDPVWLOOLQJVSUDNVLV
god laboratoriepraksis og god klinisk praksis.

32) Det bør sørges for en samordnet gjennomføring av
fellesskapsframgangsmåter for godkjenning av legemidler
RJ DY PHGOHPVVWDWHQHV QDVMRQDOH IUDPJDQJVPnWHU VRP
allerede i stor utstrekning er harmonisert ved direktiv
2001/83/EF og 2001/82/EF. Kommisjonen bør hvert
WLHQGHnUSnJUXQQODJDYGHHUIDULQJHUVRPHUJMRUWIRUHWD
en ny gjennomgåelse av framgangsmåtene fastsatt i denne
forordning.

33) For å imøtekomme særlig pasientenes berettigede
forventninger og for å ta hensyn til den stadig raskere
XWYLNOLQJHQLQQHQIRUYLWHQVNDSHQRJEHKDQGOLQJVIRUPHU
E¡U GHW LQQI¡UHV UDVNHUH IUDPJDQJVPnWHU IRU YXUGHULQJ
IRUEHKROGWOHJHPLGOHUDYYHVHQWOLJWHUDSHXWLVNLQWHUHVVH
samt framgangsmåter for innvilgelse av midlertidige
tillatelser på vilkår som skal gjennomgås hvert år. Når
GHWJMHOGHUOHJHPLGOHUIRUPHQQHVNHUE¡UGHWRPPXOLJ
anvendes en felles framgangsmåte i forbindelse med
kriteriene og vilkårene for bruk av nye legemidler med
særlig utleveringstillatelse i henhold til medlemsstatenes
nasjonale lovgivning.

34) Medlemsstatene har utviklet en metode for å vurdere
legemidlers relative virkning med sikte på å plassere
HW Q\WW OHJHPLGGHO L IRUKROG WLO GH VRP DOOHUHGH ¿QQHV
innenfor samme terapeutiske kategori. Rådet har dessuten
i sine konklusjoner om legemidler og folkehelsen(1 VRP
EOH YHGWDWW  MXQL  XQGHUVWUHNHW EHW\GQLQJHQ DY
n ¿QQH IUDP WLO OHJHPLGOHU PHG WHUDSHXWLVN PHUYHUGL
9XUGHULQJHQ E¡U LPLGOHUWLG LNNH LQQJn VRP HQ GHO DY
IUDPJDQJVPnWHQIRUnJLPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHGHUGH
grunnleggende kriteriene bør beholdes. I den forbindelse
bør det være mulig å innhente opplysninger om de
metoder som medlemsstatene bruker for å bestemme den
terapeutiske nytten ved hvert nye legemiddel.
(1  ()7&DYV
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35) I samsvar med gjeldende bestemmelser i direktiv 2001/83/
EF og 2001/82/EF bør gyldighetstiden for Fellesskapets
markedsføringstillatelser i første omgang være
EHJUHQVHW WLO IHP nU KYRUHWWHU GH NDQ IRUQ\HV 'HUHWWHU
bør markedsføringstillatelsen vanligvis ha ubegrenset
J\OGLJKHW9LGHUHE¡UHQJRGNMHQQLQJVRPLNNHKDUY UW
EUXNWLWUHnUSnUDGGHWYLOVLHQJRGNMHQQLQJVRPLNNH
har medført at et legemiddel har vært brakt i omsetning
L)HOOHVVNDSHWLGHWDNWXHOOHWLGVURPDQVHVVRPXJ\OGLJ
særlig for å unngå den administrative byrden forbundet
med å opprettholde slike godkjenninger. Det bør
imidlertid kunne gis unntak fra nevnte bestemmelse når
det er berettiget av hensyn til folkehelsen.
  /HJHPLGOHUVRPLQQHKROGHUHOOHUEHVWnUDYJHQPRGL¿VHUWH
RUJDQLVPHU NDQ PHGI¡UH HQ PLOM¡ULVLNR 'HW E¡U GHUIRU
foretas en miljørisikovurdering av disse legemidlene
lik den som er fastsatt i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2001/18/EF av 12. mars 2001 om utsetting
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L PLOM¡HW DY JHQPRGL¿VHUWH RUJDQLVPHU 1  VDPPHQ
PHG YXUGHULQJHQ DY GHW DNWXHOOH OHJHPLGGHOHWV NYDOLWHW
sikkerhet og virkning innenfor rammen av en enkelt
fellesskapsframgangsmåte.

37) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne
IRURUGQLQJ E¡U YHGWDV L VDPVYDU PHG UnGVEHVOXWQLQJ
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er gitt Kommisjonen(2).
38) Bestemmelsene i forordning (EF) nr. 1647/2003(3) om
endring av forordning (EF) nr. 2309/93 med hensyn til
EXGVMHWWPHVVLJH RJ ¿QDQVLHOOH UHJOHU IRU .RQWRUHW RJ
DGJDQJHQ WLO .RQWRUHWV GRNXPHQWHU E¡U IXOOVWHQGLJ
innarbeides i denne forordning —
9('7$77'(11()2525'1,1*

AVDELING I
DEFINISJONER OG VIRKEOMRÅDE

Artikkel 1

Artikkel 3

Formålet med denne forordning er å fastsette fellesskapsframgangsmåter for godkjenning og overvåking av legemidler
for mennesker og veterinærpreparater og å opprette et europeisk
OHJHPLGGHONRQWRU KHUHWWHUNDOW©.RQWRUHWª 

1. Ingen av legemidlene nevnt i vedlegget kan bringes i
omsetning i Fellesskapet med mindre en markedsføringstillatelse
er utstedt av Fellesskapet i samsvar med bestemmelsene i denne
forordning.

Bestemmelsene i denne forordning berører ikke den myndighet
medlemsstatenes myndigheter har til å fastsette priser på
legemidler eller til å avgjøre hvorvidt legemidler skal omfattes
av virkeområdet for deres nasjonale helsetjeneste eller
WU\JGHRUGQLQJHU Sn JUXQQODJ DY KHOVHPHVVLJH ¡NRQRPLVNH
og sosiale forhold. Nærmere bestemt skal medlemsstatene
fritt kunne velge fra markedsføringstillatelsen de terapeutiske
indikasjoner og pakningsstørrelser som vil bli dekket av deres
trygdeinstitusjoner.

 )RUHWKYHUWOHJHPLGGHOVRPLNNHHUQHYQWLYHGOHJJHWNDQ
Fellesskapet utstede en markedsføringstillatelse i samsvar med
bestemmelsene i denne forordning dersom

Artikkel 2
'H¿QLVMRQHQH IDVWVDWW L DUWLNNHO  L GLUHNWLY () RJ
artikkel 1 i direktiv 2001/82/EF får anvendelse for denne
forordnings formål.

Innehaveren av en markedsføringstillatelse for legemidler som
RPIDWWHVDYGHQQHIRURUGQLQJVNDOY UHHWDEOHUWL)HOOHVVNDSHW
,QQHKDYHUHQHUDQVYDUOLJIRUnEULQJHOHJHPLGOHQHLRPVHWQLQJ
uansett om det er vedkommende selv som gjør det eller en eller
ÀHUHSHUVRQHUXWSHNWWLOGHWWHIRUPnO

a) legemiddelet inneholder et nytt virksomt stoff som ikke var
godkjent i Fellesskapet på datoen for denne forordnings
LNUDIWWUHGHOVHHOOHU

b) søkeren dokumenterer at legemiddelet utgjør en vesentlig
WHUDSHXWLVN YLWHQVNDSHOLJ HOOHU WHNQLVN Q\VNDSLQJ HOOHU DW
det av hensyn til pasientene eller dyrehelsen er av interesse
på fellesskapsplan at det utstedes en tillatelse i samsvar
med denne forordning.

Tillatelser kan også omfatte immunologiske veterinærpreparater
mot dyresykdommer som er gjenstand for forebyggende
fellesskapstiltak.
(1  ()7/DYV'LUHNWLYHWVLVWHQGUHWYHGHXURSDSDUODPHQWV
RJUnGVIRURUGQLQJ () QU (87/DYV 
(2  ()7/DYV
3
(  (87/DYV
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3. Et generisk legemiddel som er et produkt av et
UHIHUDQVHOHJHPLGGHOJRGNMHQWDY)HOOHVVNDSHWNDQJRGNMHQQHV
av medlemsstatenes vedkommende myndigheter i samsvar
med direktiv 2001/83/EF og direktiv 2001/82/EF på følgende
vilkår:
a) Søknaden om tillatelse må framlegges i samsvar med
artikkel 10 i direktiv 2001/83/EF eller artikkel 13 i direktiv
2001/82/EF.
b) Oversikten over preparatets egenskaper må i alle relevante
henseender stemme overens med tilsvarende oversikt for
GHW OHJHPLGGHO VRP HU JRGNMHQW DY )HOOHVVNDSHW XQQWDWW
de delene av oversikten over preparatets egenskaper som
viser til indikasjoner eller doseringsformer som fremdeles
var omfattet av patentrett da det generiske legemiddelet ble
markedsført.
F  'HW JHQHULVNH OHJHPLGGHOHW Pn JRGNMHQQHV XQGHU VDPPH
navn i alle medlemsstater som søknaden er framlagt i.
I denne bestemmelsen skal alle språkversjoner av det
internasjonale fellesnavnet anses å være samme navn.

2.10.2014

 (WWHU VDPUnG PHG .RQWRUHWV YHGNRPPHQGH NRPLWp
kan vedlegget gjennomgås på nytt i lys av den tekniske og
vitenskapelige utvikling med sikte på å gjøre eventuelle
Q¡GYHQGLJH HQGULQJHU PHQ XWHQ DW YLUNHRPUnGHW IRU GHQ
sentraliserte framgangsmåten utvides. Slike endringer skal
vedtas i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel 87 nr. 2.

Artikkel 4
1. Søknader om markedsføringstillatelsene
DUWLNNHOVNDOIUDPOHJJHVIRU.RQWRUHW

nevnt

i

2. Fellesskapet skal utstede og kontrollere markedsføringstillatelser for legemidler for mennesker i samsvar med
avdeling II.

3. Fellesskapet skal utstede og kontrollere markedsføringstillatelser for veterinærpreparater i samsvar med avdeling III.

AVDELING II
GODKJENNING OG OVERVÅKING AV LEGEMIDLER FOR MENNESKER

Kapittel 1

Artikkel 6

Framlegging og behandling av søknader — tillatelser

1. Hver søknad om godkjenning av et legemiddel for
mennesker skal særskilt og fullstendig omfatte de opplysninger
RJGRNXPHQWHUVRPHUQHYQWLDUWLNNHOQUDUWLNNHOD
10b eller artikkel 11 i direktiv 2001/83/EF samt i vedlegg I til
nevnte direktiv. Dokumentene skal inneholde en uttalelse om at
kliniske prøvinger som er gjennomført utenfor Den europeiske
XQLRQ RSSI\OOHU GH HWLVNH NUDYHQH L GLUHNWLY () ,
opplysningene og dokumentene skal det tas behørig hensyn til
DWV¡NQDGHQJMHOGHUHQIHOOHVJRGNMHQQLQJIRUKHOH)HOOHVVNDSHW
RJ HWW RJ VDPPH QDYQ VNDO EUXNHV IRU OHJHPLGGHOHWXQQWDWW L
særlige tilfeller som gjelder lovgivningen om varemerker.

Artikkel 5
1. Det nedsettes herved en komité for legemidler for
mennesker. Komiteen skal være knyttet til Kontoret.
2. Uten at det berører artikkel 56 eller andre oppgaver som
GHQNDQSnOHJJHVJMHQQRPIHOOHVVNDSVUHWWHQVNDO.RPLWHHQIRU
legemidler for mennesker ha ansvaret for å utarbeide Kontorets
uttalelser om alle spørsmål om hvorvidt saksdokumenter
IUDPODJWLVDPVYDUPHGGHQVHQWUDOLVHUWHIUDPJDQJVPnWHQNDQ
EHKDQGOHV RP WLOGHOLQJ HQGULQJ PLGOHUWLGLJ RSSKHYLQJ HOOHU
tilbakekalling av en markedsføringstillatelse for et legemiddel
for mennesker i samsvar med bestemmelsene i denne avdeling
samt om legemiddelovervåking.
3. Etter anmodning fra Kontorets daglige leder eller
Kommisjonens representant skal Komiteen for legemidler for
mennesker også utarbeide en uttalelse om alle vitenskapelige
spørsmål som berører vurderingen av legemidler for mennesker.
Komiteen skal ta behørig hensyn til eventuelle anmodninger
fra medlemsstatene om en uttalelse. Komiteen skal også
utarbeide en uttalelse dersom det er uenighet om vurderingen
av et legemiddel i henhold til framgangsmåten for gjensidig
anerkjennelse. Komiteens uttalelse skal gjøres offentlig
tilgjengelig.

Søknaden skal ledsages av det gebyret Kontoret skal ha for å
behandle søknaden.
2. For legemidler for mennesker som inneholder eller består
DYJHQPRGL¿VHUWHRUJDQLVPHUVRPGH¿QHUWLDUWLNNHOLGLUHNWLY
()VNDOV¡NQDGHQOHGVDJHVDY
a) en kopi av vedkommende myndigheters skriftlige samtykke
WLO XWVHWWLQJ L PLOM¡HW DY JHQPRGL¿VHUWH RUJDQLVPHQH IRU
IRUVNQLQJV HOOHU XWYLNOLQJVIRUPnO VRP IDVWVDWW L GHO % L
direktiv 2001/18/EF eller i del B i rådsdirektiv 90/220/EØF
DYDSULORPXWVHWWLQJLPLOM¡HWDYJHQPRGL¿VHUWH
organismer(1 
(1  ()7/DYV'LUHNWLYHWRSSKHYHWYHGGLUHNWLY()
men har fortsatt visse rettsvirkninger.
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b) fullstendig teknisk dokumentasjon med de opplysninger
VRP NUHYHV L KHQKROG WLO YHGOHJJ ,,, RJ ,9 WLO GLUHNWLY
()
F  PLOM¡ULVLNRYXUGHULQJHQLVDPVYDUPHGSULQVLSSHQHIDVWVDWWL
vedlegg II til direktiv 2001/18/EF og
d) resultatene av eventuelle undersøkelser foretatt for
forsknings- eller utviklingsformål.
Artikkel 1324 i direktiv 2001/18/EF får ikke anvendelse på
legemidler for mennesker som inneholder eller består av
JHQPRGL¿VHUWHRUJDQLVPHU
3. Kontoret skal sikre at uttalelsen fra Komiteen for
legemidler for mennesker avgis innen 210 dager etter mottak
av en gyldig søknad.
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b) kunne anmode et offentlig laboratorium for kontroll av
legemidler eller et laboratorium som en medlemsstat har
XWSHNWWLOGHWWHIRUPnORPnIRUHWDSU¡YLQJDYOHJHPLGGHOHW
IRU PHQQHVNHU UnYDUHQH RJ HYHQWXHOOH PHOORPSURGXNWHU
eller andre bestanddeler for å sikre at kontrollmetodene
VRP DQYHQGHV DY SURGXVHQWHQ RJ VRP HU EHVNUHYHW L
V¡NQDGVGRNXPHQWHQHHUWLOIUHGVVWLOOHQGH
F  NXQQHDQPRGHV¡NHUHQRPLQQHQHQIDVWVDWWIULVWnXWI\OOH
opplysningene som er vedlagt søknaden. Dersom nevnte
NRPLWp EHQ\WWHU VHJ DY GHQQH PXOLJKHWHQ VNDO IULVWHQ
fastsatt i artikkel 6 nr. 3 første ledd oppheves inntil de
utfyllende opplysningene er framlagt. Fristen skal også
oppheves i det tidsrommet som er avsatt for søkeren til å
forberede sine skriftlige eller muntlige forklaringer.

Artikkel 8

Fristen for å analysere de vitenskapelige dataene i saksdokumentene for søknaden om markedsføringstillatelse
VNDO Y UH Sn PLQVW  GDJHU PHG PLQGUH UDSSRUW¡UHQ RJ
medrapportøren erklærer at de har avsluttet vurderingen før
fristen.

1. På skriftlig anmodning fra Komiteen for legemidler for
mennesker skal en medlemsstat oversende opplysningene
VRP JRGWJM¡U DW SURGXVHQWHQ DY HW OHJHPLGGHO HOOHU GHQ
VRP LPSRUWHUHU HW OHJHPLGGHO IUD HQ WUHGMHVWDW HU L VWDQG
til å produsere det aktuelle legemiddelet og/eller foreta
den nødvendige kontroll i henhold til opplysningene og
dokumentene framlagt i samsvar med artikkel 6.

På grunnlag av en behørig begrunnet anmodning kan nevnte
komité be om en forlengelse av fristen for å analysere de
vitenskapelige dataene i saksdokumentene for søknaden om
markedsføringstillatelse.

2. Dersom den anser det som nødvendig for å fullføre
EHKDQGOLQJHQDYHQV¡NQDGNDQQHYQWHNRPLWpNUHYHDWV¡NHUHQ
godtar at det foretas en særlig kontroll av produksjonsstedet for
det berørte legemiddelet. Slike kontroller kan skje uanmeldt.

Når det gjelder legemidler for mennesker som inneholder
HOOHUEHVWnUDYJHQPRGL¿VHUWHRUJDQLVPHUVNDOQHYQWHNRPLWp
i sin uttalelse oppfylle de miljøsikkerhetskrav som er fastsatt
i direktiv 2001/18/EF. Under vurderingen av søknader om
markedsføringstillatelser for legemidler for mennesker som
LQQHKROGHU HOOHU EHVWnU DY JHQPRGL¿VHUWH RUJDQLVPHU VNDO
rapportøren holde nødvendige samråd med de organer som er
opprettet av Fellesskapet eller medlemsstatene i samsvar med
direktiv 2001/18/EF.

Kontrollen skal foretas innen fristen fastsatt i artikkel 6 nr. 3
første ledd av inspektører fra medlemsstaten som har de
Q¡GYHQGLJHNYDOL¿NDVMRQHURJVRPHYHQWXHOWNDQOHGVDJHVDY
en rapportør eller en sakkyndig utnevnt av Komiteen.

 .RPPLVMRQHQ VNDO L VDPUnG PHG .RQWRUHW PHGOHPV
statene og berørte parter utforme detaljerte retningslinjer om
den formen søknader om godkjenning skal framlegges i.
Artikkel 7
Med sikte på utformingen av sin uttalelse skal Komiteen for
legemidler for mennesker
a) kontrollere at opplysningene og dokumentene framlagt
i samsvar med artikkel 6 oppfyller kravene i direktiv
2001/83/EF og undersøke om vilkårene fastsatt i denne
forordning for utstedelse av markedsføringstillatelse er
RSSI\OW

Artikkel 9
1. Kontoret skal omgående underrette søkeren dersom det
i uttalelsen fra Komiteen for legemidler for mennesker gis
uttrykk for
a) at søknaden ikke oppfyller kriteriene for godkjenning
IDVWVDWWLGHQQHIRURUGQLQJHOOHU
b) at oversikten over preparatets egenskaper som foreslått av
V¡NHUHQE¡UHQGUHVHOOHU
F  DW OHJHPLGGHOHWV PHUNLQJ HOOHU SDNQLQJVYHGOHJJ LNNH HU L
VDPVYDUPHGDYGHOLQJ9LGLUHNWLY()HOOHU
d) at tillatelsen må gis avhengig av vilkårene fastsatt i
artikkel 14 nr. 7 og 8.
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2. Innen 15 dager etter å ha mottatt uttalelsen nevnt i nr. 1
kan søkeren skriftlig meddele Kontoret at vedkommende
har til hensikt å anmode om en ny vurdering av uttalelsen. I
slike tilfeller skal søkeren oversende Kontoret en utførlig
begrunnelse for anmodningen innen 60 dager etter mottak av
uttalelsen.
Innen 60 dager etter å ha mottatt begrunnelsen for anmodningen
skal nevnte komité foreta en ny vurdering av uttalelsen etter
vilkårene fastsatt i artikkel 62 nr. 1 fjerde ledd. Begrunnelsen
for konklusjonen skal vedlegges den endelige uttalelsen.
3. Innen 15 dager etter at nevnte komité har vedtatt
VLQ HQGHOLJH XWWDOHOVH VNDO .RQWRUHW RYHUVHQGH GHQ WLO
.RPPLVMRQHQ PHGOHPVVWDWHQH RJ V¡NHUHQ OHGVDJHW DY HQ
rapport som beskriver Komiteens vurdering av legemiddelet
og gir begrunnelsen for dens konklusjoner.
4. Dersom
uttalelsen
støtter
utstedelse
av
en
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH IRU GHW DNWXHOOH OHJHPLGGHOHW VNDO
følgende dokumenter vedlegges uttalelsen:
a) utkastet til oversikt over preparatets egenskaper som nevnt
LDUWLNNHOLGLUHNWLY()
b) detaljerte opplysninger om eventuelle vilkår eller
begrensninger som bør pålegges utlevering eller bruk av
GHWEHU¡UWHOHJHPLGGHOHWKHUXQGHUYLONnUIRUXWOHYHULQJDY
OHJHPLGGHOHWWLOSDVLHQWHULVDPVYDUPHGNULWHULHQHIDVWVDWW
LDYGHOLQJ9,LGLUHNWLY()
F  GHWDOMHUWH RSSO\VQLQJHU RP HYHQWXHOOH DQEHIDOWH YLONnU
eller begrensninger for en sikker og effektiv bruk av
OHJHPLGGHOHW
d) utkastet til tekst til merkingen og pakningsvedlegget som
HUIRUHVOnWWDYV¡NHUHQXWIRUPHWLVDPVYDUPHGDYGHOLQJ9
LGLUHNWLY()
e) vurderingsrapporten.

Artikkel 10
1. Innen 15 dager etter å ha mottatt uttalelsen nevnt i
DUWLNNHO  QU  VNDO .RPPLVMRQHQ XWDUEHLGH HW XWNDVW WLO GHW
vedtak som skal gjøres om søknaden.

2.10.2014

Utkastet til vedtak skal oversendes medlemsstatene og søkeren.

2. Kommisjonen skal gjøre et endelig vedtak i samsvar med
og innen 15 dager etter utløpet av framgangsmåten nevnt i
artikkel 87 nr. 3.

3. Den faste komité for legemidler for mennesker nevnt i
artikkel 87 nr. 1 skal tilpasse sin forretningsorden for å ta hensyn
til oppgavene den er pålagt i henhold til denne forordning.

Tilpasningene innebærer følgende:

a) Den faste komité skal avgi skriftlig uttalelse.

b) Medlemsstatene får minst 22 dager på seg til å oversende
Kommisjonen sine skriftlige merknader til utkastet til
YHGWDN 'HUVRP YHGWDNHW Pn JM¡UHV VQDUHVW PXOLJ NDQ
imidlertid lederen fastsette en kortere frist etter hvor mye
VDNHQ KDVWHU )ULVWHQ VNDO LNNH Y UH NRUWHUH HQQ  GDJHU
unntatt i særlige tilfeller.

F  0HGOHPVVWDWHQHVNDOKDDQOHGQLQJWLOVNULIWOLJnDQPRGHRP
DWXWNDVWHWWLOYHGWDNQHYQWLQUGU¡IWHVLHWSOHQXPVP¡WHL
GHQIDVWHNRPLWpLGHWGHQXWI¡UOLJEHJUXQQHUDQPRGQLQJHQ

4. Når Kommisjonen anser at de skriftlige merknadene fra
en medlemsstat reiser viktige nye spørsmål av vitenskapelig
HOOHU WHNQLVN DUW VRP LNNH HU QHYQW L .RQWRUHWV XWWDOHOVH VNDO
lederen innstille behandlingen og sende søknaden tilbake til
Kontoret for ytterligere behandling.

5. Kommisjonen skal vedta de bestemmelser som er
nødvendige for gjennomføringen av nr. 4 etter framgangsmåten
nevnt i artikkel 87 nr. 2.

6. Kontoret skal spre de endrede dokumentene nevnt i
artikkel 9 nr. 4 bokstav a)d).

Artikkel 11
Dersom det i henhold til utkastet til vedtak skal utstedes en
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH VNDO XWNDVWHW RPIDWWH HOOHU YLVH WLO
dokumentene nevnt i artikkel 9 nr. 4 bokstav a)d).
Dersom utkastet til vedtak ikke er i samsvar med Kontorets
XWWDOHOVHVNDO.RPPLVMRQHQYHGOHJJHHQXWI¡UOLJUHGHJM¡UHOVH
om grunnene til ulikhetene.

Dersom en søker trekker en søknad om markedsføringstillatelse
VRP HU IUDPODJW IRU .RQWRUHW I¡U GHW HU DYJLWW XWWDOHOVH RP
V¡NQDGHQ VNDO V¡NHUHQ IUDPOHJJH HQ EHJUXQQHOVH IRU GHWWH
for Kontoret. Kontoret skal gjøre opplysningene offentlig
WLOJMHQJHOLJRJRIIHQWOLJJM¡UHYXUGHULQJVUDSSRUWHQGHUVRPGHQ
IRUHOLJJHUHWWHUnKDIMHUQHWHQKYHURSSO\VQLQJDYNRPPHUVLHOW
fortrolig art.
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Artikkel 12
1. Markedsføringstillatelse skal ikke utstedes dersom det
ved kontroll av opplysningene og dokumentene framlagt i
VDPVYDU PHG DUWLNNHO  YLVHU VHJ DW V¡NHUHQ LNNH KDU DQJLWW
OHJHPLGGHOHWVNYDOLWHWVLNNHUKHWRJYLUNQLQJSnHQHJQHWHOOHU
tilstrekkelig måte.

Tillatelse skal heller ikke utstedes dersom opplysningene og
GRNXPHQWHQH IUDPODJW DY V¡NHUHQ L VDPVYDU PHG DUWLNNHO 
HU XULNWLJH HOOHU GHUVRP PHUNLQJHQ HOOHU SDNQLQJVYHGOHJJHW
IRUHVOnWWDYV¡NHUHQLNNHHULVDPVYDUPHGDYGHOLQJ9LGLUHNWLY
2001/83/EF.

2. Dersom det ikke utstedes en markedsføringstillatelse for
)HOOHVVNDSHW VNDO GHW Y UH IRUEXGW n EULQJH OHJHPLGGHOHW L
omsetning i hele Fellesskapet.

3. Opplysninger om alle avslag og begrunnelsene for dem
skal gjøres offentlig tilgjengelige.

Artikkel 13
1. Med forbehold for artikkel 4 nr. 4 i direktiv 2001/83/
EF skal en markedsføringstillatelse utstedt i samsvar med
denne forordning gjelde i hele Fellesskapet. Den skal gi
de samme rettigheter og plikter i hver medlemsstat som en
markedsføringstillatelse utstedt i vedkommende medlemsstat i
samsvar med artikkel 6 i direktiv 2001/83/EF.

*RGNMHQWH OHJHPLGOHU IRU PHQQHVNHU VNDO RSSI¡UHV L
fellesskapsregisteret over legemidler og gis et nummer som
skal påføres emballasjen.

2. Melding om markedsføringstillatelse skal offentliggjøres
i Den europeiske unions tidende PHG V UOLJ DQJLYHOVH
av datoen for utstedelsen av tillatelsen og nummeret i
IHOOHVVNDSVUHJLVWHUHW HYHQWXHOOH LQWHUQDVMRQDOH IHOOHVQDYQ Sn
GHW YLUNVRPPH VWRIIHW L OHJHPLGGHOHW OHJHPLGGHOIRUPHQ RJ
eventuelle anatomisk-terapeutisk-kjemiske koder (ATC-kode).

3. Kontoret skal umiddelbart offentliggjøre vurderingsrapporten om legemiddelet fra Komiteen for legemidler for
mennesker samt begrunnelsen for sin uttalelse til støtte for
utstedelsen av en tillatelse etter å ha fjernet enhver opplysning
av kommersielt fortrolig art.

Den offentlige europeiske vurderingsrapporten (EPAR) skal
omfatte et sammendrag skrevet slik at allmennheten lett kan
forstå det. Sammendraget skal særlig omfatte en del som
omhandler vilkårene for bruken av legemiddelet.
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 1nU GHW HU XWVWHGW HQ PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH VNDO
innehaveren av tillatelsen underrette Kontoret om datoene for
den faktiske markedsføringen av legemiddelet for mennesker
LPHGOHPVVWDWHQHLGHWGHWWDVKHQV\QWLOGHXOLNHSDNQLQJHQH
som er godkjent.

Innehaveren skal også underrette Kontoret dersom omsetningen
av legemiddelet opphører midlertidig eller permanent.
8QGHUUHWQLQJHQ VNDO XQQWDWW L V UOLJH WLOIHOOHU VNMH PLQVW WR
måneder før avbruddet i omsetningen av legemiddelet.

3n DQPRGQLQJ IUD .RQWRUHW V UOLJ L IRUELQGHOVH PHG
OHJHPLGGHORYHUYnNLQJ VNDO LQQHKDYHUHQ DY PDUNHGV
føringstillatelsen gi Kontoret alle opplysninger om omfanget
DY VDOJHW DY OHJHPLGGHOHW Sn IHOOHVVNDSVSODQ IRUGHOW Sn
PHGOHPVVWDWHQHVDPWDOOHRSSO\VQLQJHULQQHKDYHUHQPnWWHKD
om omfanget av resepter.

Artikkel 14
 8WHQ DW GHW EHU¡UHU QU   RJ  VNDO HQ PDUNHGV
føringstillatelse være gyldig i fem år.

2. Markedsføringstillatelsen kan fornyes etter fem år ved at
Kontoret foretar en ny vurdering av nytte-risiko-forholdet.

For dette formål skal innehaveren av markedsføringstillatelsen
gi Kontoret en konsolidert utgave av saksdokumentene med
KHQV\QWLONYDOLWHWVLNNHUKHWRJYLUNQLQJKHUXQGHUDOOHHQGULQJHU
VRPHULQQI¡UWVLGHQPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQEOHXWVWHGWPLQVW
seks måneder før gyldigheten av markedsføringstillatelsen
opphører i samsvar med nr. 1.

3. Etter en fornyelse skal markedsføringstillatelsen ha
XEHJUHQVHWJ\OGLJKHWPHGPLQGUH.RPPLVMRQHQDYEHUHWWLJHGH
JUXQQHUDYKHQV\QWLOOHJHPLGGHORYHUYnNLQJEHVOXWWHUnIRUQ\H
den for ytterligere fem år i samsvar med nr. 2.

4. For enhver tillatelse som i løpet av tre år ikke fører
til at et legemiddelet for mennesker blir brakt i omsetning i
)HOOHVVNDSHWYLOJ\OGLJKHWHQRSSK¡UH

5. Dersom et godkjent legemiddel som tidligere har vært
EUDNWLRPVHWQLQJLNNHEULQJHVLRPVHWQLQJLWUHnUSnUDGYLO
tillatelsens gyldighet opphøre.

6. I særlige tilfeller og av hensyn til folkehelsen kan
Kommisjonen gi fritak for nr. 4 og 5. Fritakene må behørig
begrunnes.
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7. Etter samråd med søkeren kan det utstedes en tillatelse
VRPHUXQGHUODJWYLVVHYLONnURJVRPVNDOYXUGHUHVDY.RQWRUHW
hvert år. Listen over vilkårene skal gjøres offentlig tilgjengelig.
Som unntak fra nr. 1 er en slik tillatelse gyldig i ett år og kan
fornyes.
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i medlemsstatene påhviler produsenten eller innehaveren av
markedsføringstillatelsen.

Kapittel 2
Tilsyn og sanksjoner
Artikkel 16

Bestemmelsene om utstedelse av en slik tillatelse skal fastsettes
i en kommisjonsforordning som vedtas etter framgangsmåten i
artikkel 87 nr. 2.
8. I særlige tilfeller og etter samråd med søkeren kan det
utstedes en tillatelse under forutsetning av at søkeren innfører
V UVNLOWHIUDPJDQJVPnWHUV UOLJPHGKHQV\QWLOOHJHPLGGHOHWV
VLNNHUKHW XQGHUUHWQLQJ WLO YHGNRPPHQGH P\QGLJKHWHU RP
enhver hendelse knyttet til bruken samt tiltak som skal treffes.
Tillatelsen kan utstedes bare ut fra objektive grunner som kan
NRQWUROOHUHV RJ VNDO E\JJH Sn HQ DY GH EHJUXQQHOVHU VRP HU
fastsatt i vedlegg I til direktiv 2001/83/EF. Opprettholdelse av
tillatelsen skal være avhengig av den årlige nye vurderingen av
disse vilkårene.
9. Når det framlegges en søknad om markedsføring av et
legemiddel for mennesker som er av stor interesse av hensyn
WLO IRONHKHOVHQ V UOLJ L O\V DY WHUDSHXWLVN Q\VNDSLQJ NDQ
søkeren anmode om en hurtigere framgangsmåte for vurdering.
Anmodningen skal behørig begrunnes.

1. Etter at en tillatelse er utstedt i samsvar med denne
IRURUGQLQJVNDOLQQHKDYHUHQDYPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQIRUHW
OHJHPLGGHOIRUPHQQHVNHUQnUGHWJMHOGHUIUDPVWLOOLQJVPnWHQH
og kontrollmetodene nevnt i artikkel 8 nr. 3 bokstav d) og h) i
GLUHNWLY()WDKHQV\QWLOGHQWHNQLVNHRJYLWHQVNDSHOLJH
utvikling og foreta de endringer som er nødvendige for at
legemidlene kan framstilles og kontrolleres ved hjelp av
DOPLQQHOLJ DQHUNMHQWH YLWHQVNDSHOLJH PHWRGHU9HGNRPPHQGH
skal søke om godkjenning av endringene i samsvar med denne
forordning.

2. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal umiddelbart
XQGHUUHWWH.RQWRUHW.RPPLVMRQHQRJPHGOHPVVWDWHQHRPDOOH
nye opplysninger som kan medføre endringer i opplysningene
HOOHU GRNXPHQWHQH QHYQW L DUWLNNHO  QU  DUWLNNHO  D
ERJDUWLNNHOLGLUHNWLY()LYHGOHJJ,WLOQHYQWH
direktiv eller i artikkel 9 nr. 4 i denne forordning.

Dersom Komiteen for legemidler for mennesker godtar
DQPRGQLQJHQVNDOIULVWHQIDVWVDWWLDUWLNNHOQUI¡UVWHOHGG
reduseres til 150 dager.

6 UOLJ VNDO YHGNRPPHQGH XPLGGHOEDUW XQGHUUHWWH .RQWRUHW
Kommisjonen og medlemsstatene om ethvert forbud eller
enhver begrensning pålagt av vedkommende myndigheter i en
stat der legemiddelet for mennesker omsettes og om alle nye
opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av nytte og
risiko ved det berørte legemiddelet for mennesker.

10. Når Komiteen for legemidler for mennesker vedtar sin
XWWDOHOVHVNDOGHQYHGOHJJHHWIRUVODJWLONULWHULHUIRUUHVHSWHU
for eller bruk av legemidler i samsvar med artikkel 70 nr. 1 i
direktiv 2001/83/EF.

)RUDWQ\WWHULVLNRIRUKROGHWVNDONXQQHYXUGHUHVNRQWLQXHUOLJ
kan Kontoret når som helst anmode innehaveren av
markedsføringstillatelsen om å framlegge opplysninger som
viser at nytte-risiko-forholdet fortsatt er gunstig.

11. Uten at det berører loven om vern av industriell og
NRPPHUVLHOOHLHQGRPVUHWWVNDOOHJHPLGOHUIRUPHQQHVNHUVRP
HUJRGNMHQWLVDPVYDUPHGEHVWHPPHOVHQHLGHQQHIRURUGQLQJ
omfattes av en verneperiode på åtte år for opplysninger og
HQ YHUQHSHULRGH Sn WL nU IRU RPVHWQLQJ KYRUDY VLVWQHYQWH
NDQ IRUOHQJHV WLO K¡\VW  nU IRUXWVDWW DW LQQHKDYHUHQ DY
markedsføringstillatelsen i løpet av de første åtte årene av de
WLnUHQHRSSQnUJRGNMHQQLQJIRUHQHOOHUÀHUHQ\HWHUDSHXWLVNH
indikasjoner som under den vitenskapelige vurderingen som
JnU IRUXW IRU JRGNMHQQLQJHQ DQVHV n JL YHVHQWOLJH NOLQLVNH
fordeler sammenlignet med eksisterende behandlinger.

3. Dersom innehaveren av markedsføringstillatelsen for
et legemiddel for mennesker har til hensikt å gjøre endringer
L RSSO\VQLQJHQH HOOHU GRNXPHQWHQH QHYQW L QU  VNDO
vedkommende framlegge en relevant søknad for Kontoret.

4. Kommisjonen skal etter samråd med Kontoret vedta
hensiktsmessige bestemmelser for å undersøke endringer
i markedsføringstillatelser i form av en forordning etter
framgangsmåten i artikkel 87 nr. 2.

Artikkel 17
Artikkel 15
Utstedelsen av en tillatelse skal ikke berøre det erstatningseller straffeansvar som etter gjeldende nasjonal lovgivning

Søkeren eller innehaveren av markedsføringstillatelsen skal
være ansvarlig for nøyaktigheten av de framlagte dokumenter
og opplysninger.
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Artikkel 18
1. For legemidler for mennesker framstilt i Fellesskapet
skal tilsynsmyndighetene være vedkommende myndigheter
i medlemsstaten eller medlemsstatene som har utstedt
markedsføringstillatelsen fastsatt i artikkel 40 nr. 1 i direktiv
2001/83/EF for det berørte legemiddelet.

2. For legemidler importert fra tredjestater skal
tilsynsmyndighetene være vedkommende myndigheter i
medlemsstaten eller medlemsstatene som utstedte tillatelsen
IDVWVDWWLDUWLNNHOQULGLUHNWLY()WLOLPSRUW¡UHQ
med mindre Fellesskapet har avtalt egnede ordninger
med eksportstaten for å sikre at disse kontrollene foretas
L HNVSRUWVWDWHQ RJ DW SURGXVHQWHQ DQYHQGHU UHJOHU IRU JRG
framstillingspraksis som minst tilsvarer dem som er fastsatt av
Fellesskapet.

Nr. 56/735

VNDOJM¡UHVWLOJMHQJHOLJIRU.RPPLVMRQHQPHGOHPVVWDWHQHRJ
nevnte komité.

Artikkel 20
1. Dersom tilsynsmyndighetene eller vedkommende
myndigheter i en annen medlemsstat anser at produsenten eller
importøren etablert på Fellesskapets territorium ikke lenger
RSSI\OOHUVLQHIRUSOLNWHOVHULKHQKROGWLODYGHOLQJ,9LGLUHNWLY
() VNDO GH XPLGGHOEDUW XQGHUUHWWH .RPLWHHQ IRU
legemidler for mennesker og Kommisjonen og gi en nærmere
begrunnelse samt angi hvilke tiltak de foreslår.

Det samme skal gjelde dersom en medlemsstat eller
Kommisjonen anser at et av tiltakene nevnt i avdeling IX og XI
i direktiv 2001/83/EF bør anvendes med hensyn til det berørte
OHJHPLGGHOHW HOOHU GHUVRP QHYQWH NRPLWp KDU DYJLWW XWWDOHOVH
om dette i samsvar med artikkel 5 i denne forordning.

En medlemsstat kan anmode om bistand fra en annen
medlemsstat eller Kontoret.

Artikkel 19
1. Tilsynsmyndighetene skal ha ansvaret for på
vegne av Fellesskapet å kontrollere at innehaveren av
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQ IRU OHJHPLGGHOHW IRU PHQQHVNHU
produsenten eller importøren etablert på Fellesskapets
WHUULWRULXPRSSI\OOHUNUDYHQHIDVWVDWWLDYGHOLQJ,9,;RJ;,L
direktiv 2001/83/EF.

2. Dersom Kommisjonen i samsvar med artikkel 122
i direktiv 2001/83/EF underrettes om alvorlig uenighet
mellom medlemsstatene om hvorvidt innehaveren av en
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH IRU HW OHJHPLGGHO IRU PHQQHVNHU HQ
produsent eller en importør etablert på Fellesskapets territorium
RSSI\OOHUNUDYHQHQHYQWLQUNDQ.RPPLVMRQHQHWWHUVDPUnG
med de berørte medlemsstatene anmode om at en inspektør fra
tilsynsmyndighetene foretar en ny kontroll av innehaveren av
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQSURGXVHQWHQHOOHULPSRUW¡UHQGHQQH
inspektøren skal ledsages av to inspektører fra medlemsstater
VRP LNNH HU SDUW L WYLVWHQ HOOHU DY WR VDNN\QGLJH XWQHYQW DY
Komiteen for legemidler for mennesker.

3. Med forbehold for eventuelle avtaler Fellesskapet kan ha
LQQJnWW PHG WUHGMHVWDWHU L VDPVYDU PHG DUWLNNHO  QU  NDQ
Kommisjonen etter å ha mottatt en begrunnet anmodning fra
HQPHGOHPVVWDWIUDQHYQWHNRPLWpHOOHUSnHJHWLQLWLDWLYNUHYH
at en produsent etablert i en tredjestat godtar at det foretas en
kontroll.

.RQWUROOHQVNDOIRUHWDVDYWLOVWUHNNHOLJNYDOL¿VHUWHLQVSHNW¡UHU
IUD PHGOHPVVWDWHQH HYHQWXHOW OHGVDJHW DY HQ UDSSRUW¡U HOOHU
en sakkyndig utnevnt av nevnte komité. Inspektørenes rapport

2. Kommisjonen skal anmode Kontoret om uttalelse innen
HQ IULVW VRP GHQ VNDO IDVWVHWWH XW IUD KYRU P\H VDNHQ KDVWHU
for å undersøke begrunnelsen. Om mulig skal innehaveren
av markedsføringstillatelsen for legemiddelet for mennesker
anmodes om å gi muntlige eller skriftlige forklaringer.

3. Etter en uttalelse fra Kontoret skal Kommisjonen vedta
GHQ¡GYHQGLJHPLGOHUWLGLJHWLOWDNHQHVRPVNDOInDQYHQGHOVH
umiddelbart.

Et endelig vedtak skal gjøres innen seks måneder etter
framgangsmåten nevnt i artikkel 87 nr. 3.

4. Dersom det er påkrevd å handle raskt for å verne
PHQQHVNHUVHOOHUG\UVKHOVHHOOHUPLOM¡HWNDQHQPHGOHPVVWDWSn
eget initiativ eller på anmodning fra Kommisjonen midlertidig
oppheve bruk på sitt territorium av et legemiddel for mennesker
som er godkjent i samsvar med denne forordning.

1nU GHW VNMHU Sn HJHW LQLWLDWLY VNDO PHGOHPVVWDWHQ XQGHUUHWWH
Kommisjonen og Kontoret om begrunnelsen for tiltaket senest
den påfølgende virkedag etter den midlertidige opphevingen.
Kontoret skal umiddelbart underrette de øvrige medlemsstatene.
Kommisjonen skal umiddelbart innlede framgangsmåten
fastsatt i nr. 2 og 3.

5. I så fall skal medlemsstatene påse at helsepersonell raskt
blir underrettet om tiltaket og begrunnelsen for det. Nettverk
etablert av yrkessammenslutninger kan brukes til dette formål.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og Kontoret om
tiltak som iverksettes for dette formål.
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6. Tiltakene om midlertidig oppheving nevnt i nr. 4
kan opprettholdes inntil et endelig vedtak er gjort etter
framgangsmåten nevnt i artikkel 87 nr. 3.

DQVDWWH RJ OHJHPLGGHONRQVXOHQWHU VDPOHV YXUGHUHV RJ
behandles slik at de er tilgjengelige for hele Fellesskapet
SnHWWVWHG

7. Kontoret skal på anmodning underrette enhver berørt
person om det endelige vedtaket og gjøre det offentlig
tilgjengelig umiddelbart.

b) å utarbeide rapportene nevnt i artikkel 24 nr. 3 til
vedkommende myndigheter i medlemsstatene og Kontoret
LVDPVYDUPHGNUDYHQHLGHQQHIRURUGQLQJ

Kapittel 3
Legemiddelovervåking
Artikkel 21
I dette kapittel får artikkel 106 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF
anvendelse.

Artikkel 22
.RQWRUHW VRP KDQGOHU L Q UW VDPDUEHLG PHG GH QDVMRQDOH
systemer for legemiddelovervåking opprettet i samsvar med
DUWLNNHO  L GLUHNWLY () VNDO PRWWD DOOH UHOHYDQWH
opplysninger om antatte bivirkninger av legemidler for
mennesker som Fellesskapet har godkjent i samsvar med denne
forordning. Om nødvendig skal Komiteen for legemidler
for mennesker i samsvar med artikkel 5 i denne forordning
utarbeide uttalelser om de tiltak som er nødvendige. Uttalelsene
skal gjøres offentlig tilgjengelige.

Tiltakene nevnt i første ledd kan omfatte endringer i
markedsføringstillatelsen som er utstedt i samsvar med
artikkel 10.Endringene skal vedtas etter framgangsmåten nevnt
i artikkel 87 nr. 3.

Innehaveren av markedsføringstillatelsen og vedkommende
myndigheter i medlemsstatene skal sikre at alle relevante
opplysninger om antatte bivirkninger av legemidler som er
JRGNMHQWHWWHUGHQQHIRURUGQLQJPHGGHOHV.RQWRUHWLVDPVYDU
med bestemmelsene i denne forordning. Pasienter skal
oppfordres til å underrette helsepersonell om alle eventuelle
bivirkninger.

F  n VLNUH DW HQKYHU DQPRGQLQJ IUD YHGNRPPHQGH
myndigheter om innhenting av ytterligere opplysninger
som er nødvendige for vurderingen av risiko og nytte ved
HW OHJHPLGGHO KHUXQGHU RSSO\VQLQJHU RP RPIDQJHW DY
VDOJ HOOHU UHVHSWHU IRU GHW EHU¡UWH OHJHPLGGHOHW EHVYDUHV
IXOOVWHQGLJRJUDVNW
d) å framlegge for vedkommende myndigheter alle andre
opplysninger av betydning for nytte-risiko-vurderingen
DY HW OHJHPLGGHO KHUXQGHU UHOHYDQWH RSSO\VQLQJHU
om sikkerhetsundersøkelser gjennomført etter at
markedsføringstillatelse er utstedt.

Artikkel 24
1. Innehaveren av markedsføringstillatelsen for et
legemiddel for mennesker skal sørge for at alle antatte
alvorlige bivirkninger av et legemiddel godkjent i samsvar
med bestemmelsene i denne forordning som har forekommet
Sn)HOOHVVNDSHWVWHUULWRULXPRJVRPPHGGHOHVYHGNRPPHQGH
DY KHOVHSHUVRQHOO XPLGGHOEDUW RJ LQQHQ  GDJHU HWWHU
DW RSSO\VQLQJHQH HU PRWWDWW UHJLVWUHUHV RJ UDSSRUWHUHV WLO
vedkommende myndigheter i medlemsstaten på hvis territorium
bivirkningene forekom.
Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal registrere alle
andre antatte alvorlige bivirkninger som forekommer innenfor
)HOOHVVNDSHWLVDPVYDUPHGUHWQLQJVOLQMHQHQHYQWLDUWLNNHO
og som vedkommende med rimelighet må antas å ha kjennskap
WLO RJ XQGHUUHWWH YHGNRPPHQGH P\QGLJKHW L PHGOHPVVWDWHQ
Sn KYLV WHUULWRULXP ELYLUNQLQJHQH IRUHNRP VDPW .RQWRUHW RJ
senest innen 15 dager etter å ha mottatt opplysningene.

'HQNYDOL¿VHUWHSHUVRQHQVNDOY UHERVDWWL)HOOHVVNDSHWRJKD
ansvar for

2. Innehaveren av markedsføringstillatelsen for et
legemiddel for mennesker skal sørge for at alle antatte
alvorlige bivirkninger og alle antatte overføringer av
smittsomme agenser via legemiddelet som har forekommet på
HQWUHGMHVWDWVWHUULWRULXPXPLGGHOEDUWRJLQQHQGDJHUHWWHU
DW RSSO\VQLQJHQH HU PRWWDWW UDSSRUWHUHV WLO PHGOHPVVWDWHQH
og Kontoret. Bestemmelsene om rapportering av antatte
XYHQWHGH ELYLUNQLQJHU VRP LNNH HU DOYRUOLJH RJ HQWHQ
IRUHNRPPHUL)HOOHVVNDSHWHOOHULHQWUHGMHVWDWVNDOYHGWDVHWWHU
framgangsmåten nevnt i artikkel 87 nr. 2.

a) å opprette og forvalte et system som sikrer at opplysninger
om alle antatte bivirkninger som rapporteres til foretakets

Unntatt i særlige tilfeller skal virkningene overføres elektronisk
i rapportform i samsvar med retningslinjene nevnt i artikkel 26.

Artikkel 23
Innehaveren av en markedsføringstillatelse for et legemiddel for
mennesker som Fellesskapet har utstedt i samsvar med denne
IRURUGQLQJ VNDO WLO HQKYHU WLG KD WLO UnGLJKHW HQ WLOVWUHNNHOLJ
NYDOL¿VHUWSHUVRQPHGDQVYDUIRUOHJHPLGGHORYHUYnNLQJHQ
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3. Innehaveren av markedsføringstillatelsen for et legemiddel for mennesker skal føre detaljerte fortegnelser over
alle andre antatte bivirkninger som har forekommet i eller
XWHQIRU )HOOHVVNDSHW RJ VRP HU PHGGHOW YHGNRPPHQGH DY
helsepersonell.
Med mindre Fellesskapet har fastsatt andre krav som
YLONnU IRU XWVWHGHOVHQ DY PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQ VNDO
GLVVH IRUWHJQHOVHQH L IRUP DY HQ SHULRGLVN RSSGDWHUW
VLNNHUKHWVUDSSRUW RYHUVHQGHV .RQWRUHW RJ PHGOHPVVWDWHQH
umiddelbart på anmodning eller minst hver sjette måned
HWWHU XWVWHGHOVHQ DY WLOODWHOVHQ 3HULRGLVNH RSSGDWHUWH
sikkerhetsrapporter skal også oversendes umiddelbart på
anmodning eller minst hver sjette måned i de første to årene
etter første omsetning i Fellesskapet og årlig i de to påfølgende
nUHQH'HUHWWHUVNDOUDSSRUWHQHRYHUVHQGHVKYHUWWUHGMHnUHOOHU
umiddelbart på anmodning.
5DSSRUWHQHVNDOOHGVDJHVDYHQYLWHQVNDSHOLJYXUGHULQJV UOLJ
av legemiddelets nytte-risiko-forhold.
4. Kommisjonen kan fastsette bestemmelser om endring av
nr. 3 på grunnlag av de erfaringer som er gjort ved anvendelsen
av nevnte nummer. Kommisjonen skal vedta slike bestemmelser
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 87 nr. 2.
5. Innehaveren av en markedsføringstillatelse kan ikke gi
offentligheten opplysninger om legemiddelovervåking med
hensyn til det godkjente legemiddelet uten at vedkommende
først eller ved samme anledning har underrettet Kontoret.

Nr. 56/737

Artikkel 26
.RPPLVMRQHQVNDOLVDPUnGPHG.RQWRUHWPHGOHPVVWDWHQHRJ
EHU¡UWHSDUWHUXWDUEHLGHUHWQLQJVOLQMHUIRULQQKHQWLQJNRQWUROO
og utforming av rapporter over bivirkninger. Retningslinjene
VNDOV UOLJRPIDWWHPHGWDQNHSnKHOVHSHUVRQHOODQEHIDOLQJHU
om hvordan opplysninger om bivirkninger skal underrettes.

I samsvar med retningslinjene skal innehavere av
markedsføringstillatelser bruke medisinsk terminologi som er
anerkjent på internasjonalt plan ved overføring av rapporter om
bivirkninger.
Kontoret skal i samråd med medlemsstatene og Kommisjonen
opprette et datanett for rask overføring av opplysninger mellom
vedkommende myndigheter i Fellesskapet i tilfelle varsling
om produksjonsfeil eller alvorlige bivirkninger samt andre
opplysninger om legemiddelovervåking i forbindelse med
legemidler som er godkjent i samsvar med artikkel 6 i direktiv
2001/83/EF. Opplysningene skal gjøres offentlig tilgjengelige
etter vurdering dersom det er relevant.
I et tidsrom på fem år etter den første omsetningen i
)HOOHVVNDSHW NDQ .RQWRUHW DQPRGH LQQHKDYHUHQ DY
markedsføringstillatelsen om å gjøre det mulig å samle
inn særlige opplysninger om legemiddelovervåkingen fra
visse pasientgrupper. Kontoret skal begrunne anmodningen.
Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal behandle og
vurdere de innsamlede opplysningene og oversende dem til
Kontoret for evaluering.

Artikkel 27
I alle tilfeller skal innehaveren av markedsføringstillatelsen
sørge for at opplysningene framlegges på en objektiv og ikke
villedende måte.
Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at en
innehaver av en markedsføringstillatelse som ikke oppfyller de
QHYQWHIRUSOLNWHOVHQHLOHJJHVVDQNVMRQHUVRPHUYLUNQLQJVIXOOH
står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende.

.RQWRUHW VNDO VDPDUEHLGH PHG 9HUGHQV KHOVHRUJDQLVDVMRQ
om internasjonal legemiddelovervåking og skal treffe de
tiltak som er nødvendige for umiddelbart å oversende
9HUGHQV KHOVHRUJDQLVDVMRQ KHQVLNWVPHVVLJH RJ WLOVWUHNNHOLJH
opplysninger om tiltak i Fellesskapet som kan påvirke vernet
DY IRONHKHOVHQ L WUHGMHVWDWHU RJ VNDO RYHUVHQGH HQ NRSL WLO
Kommisjonen og medlemsstatene.

Artikkel 28
Artikkel 25
Hver medlemsstat skal sørge for at alle antatte alvorlige
bivirkninger som har forekommet på medlemsstatens
territorium av et legemiddel for mennesker som er godkjent
L VDPVYDU PHG GHQQH IRURUGQLQJ RJ VRP HU PHGGHOW GHQ
umiddelbart og senest 15 dager etter at opplysningene er
PRWWDWWUHJLVWUHUHVRJUDSSRUWHUHVWLO.RQWRUHWRJLQQHKDYHUHQ
av markedsføringstillatelsen.

Kontoret skal oversende opplysningene til de nasjonale
systemene for legemiddelovervåking som er opprettet i samsvar
med artikkel 102 i direktiv 2001/83/EF.

Kontoret og medlemsstatenes vedkommende myndigheter
skal løpende samarbeide for å utvikle systemer for
legemiddelovervåking som medfører høye vernenivåer for
IRONHKHOVHQ IRU VDPWOLJH OHJHPLGOHU XDYKHQJLJ DY KYRUGDQ
JRGNMHQQLQJHQHUJLWWKHUXQGHUYHGEUXNDYVDPDUEHLGVPHWRGHU
for å utnytte ressursene i Fellesskapet best mulig.

Artikkel 29
Enhver endring som måtte være nødvendig for å ajourføre
bestemmelsene i dette kapittel for å ta hensyn til den
YLWHQVNDSHOLJH RJ WHNQLVNH XWYLNOLQJ VNDO YHGWDV HWWHU
framgangsmåten nevnt i artikkel 87 nr. 2.
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AVDELING III
GODKJENNING OG OVERVÅKING AV VETERINÆRPREPARATER
Kapittel 1
Framlegging og behandling av søknader — tillatelser
Artikkel 30
1. Det nedsettes herved en komité for veterinærpreparater.
Komiteen skal være knyttet til Kontoret.
2. Uten at det berører artikkel 56 eller andre oppgaver
VRP GHQ NDQ SnOHJJHV JMHQQRP IHOOHVVNDSVUHWWHQ V UOLJ L
henhold til forordning (EØF) nr. 2377/90(1  VNDO .RPLWHHQ
for veterinærpreparater ha ansvaret for å utarbeide Kontorets
uttalelser om alle spørsmål om hvorvidt saksdokumenter
framlagt i samsvar med den sentraliserte framgangsmåten
NDQ EHKDQGOHV RP WLOGHOLQJ HQGULQJ PLGOHUWLGLJ RSSKHYLQJ
eller tilbakekalling av en markedsføringstillatelse for et
veterinærpreparat i samsvar med bestemmelsene i denne
avdeling samt om legemiddelovervåking.
3. Etter anmodning fra Kontorets daglige leder
eller Kommisjonens representant skal Komiteen for
veterinærpreparater også utarbeide en uttalelse om alle
vitenskapelige spørsmål som berører vurderingen av
veterinærpreparater. Komiteen skal ta behørig hensyn til
eventuelle anmodninger fra medlemsstatene om en uttalelse.
Komiteen skal også utarbeide en uttalelse dersom det er
uenighet om vurderingen av et veterinærpreparat i henhold
til framgangsmåten for gjensidig anerkjennelse. Komiteens
uttalelse skal gjøres offentlig tilgjengelig.

Artikkel 31
1. Hver søknad om godkjenning av et veterinærpreparat
skal særskilt og fullstendig omfatte de opplysninger og
GRNXPHQWHUVRPHUQHYQWLDUWLNNHOQUDUWLNNHOD
13b eller artikkel 14 i direktiv 2001/82/EF samt i vedlegg I til
nevnte direktiv. I opplysningene og dokumentene skal det tas
behørig hensyn til at søknaden gjelder en felles godkjenning
IRU KHOH )HOOHVVNDSHW RJ HWW RJ VDPPH QDYQ VNDO EUXNHV IRU
SUHSDUDWHWXQQWDWWLV UOLJHWLOIHOOHUVRPJMHOGHUORYJLYQLQJHQ
om varemerker.
Søknaden skal ledsages av det gebyret Kontoret skal ha for å
behandle søknaden.
2. For et veterinærpreparat som inneholder eller består av
JHQPRGL¿VHUWH RUJDQLVPHU VRP GH¿QHUW L DUWLNNHO  L
GLUHNWLY()VNDOV¡NQDGHQRJVnOHGVDJHVDY
(1)

Rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av 26. juni 1990 om en framgangsmåte
i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse (EFT L 224 av
V )RURUGQLQJHQVLVWHQGUHWYHGNRPPLVMRQVIRURUGQLQJ () 
QU (87/DYV 

a) en kopi av vedkommende myndigheters skriftlige samtykke
WLOXWVHWWLQJLPLOM¡HWDYGHJHQPRGL¿VHUWHRUJDQLVPHQHIRU
IRUVNQLQJV HOOHU XWYLNOLQJVIRUPnO VRP IDVWVDWW L GHO % L
GLUHNWLY()HOOHUGHO%LGLUHNWLY()

b) fullstendig teknisk dokumentasjon med de opplysninger
VRP NUHYHV L KHQKROG WLO YHGOHJJ ,,, RJ ,9 WLO GLUHNWLY
()

F  PLOM¡ULVLNRYXUGHULQJHQLVDPVYDUPHGSULQVLSSHQHIDVWVDWWL
vedlegg II til direktiv 2001/18/EF og

d) resultatene av eventuelle undersøkelser foretatt for
forsknings- eller utviklingsformål.

Artikkel 1324 i direktiv 2001/18/EØF får ikke anvendelse
på veterinærpreparater som inneholder eller består av
JHQPRGL¿VHUWHRUJDQLVPHU

3. Kontoret skal sikre at uttalelsen fra Komiteen for
veterinærpreparater avgis innen 210 dager etter mottak av en
gyldig søknad.

Når det gjelder veterinærpreparater som inneholder eller
EHVWnU DY JHQPRGL¿VHUWH RUJDQLVPHU VNDO QHYQWH NRPLWp L
sin uttalelse oppfylle de miljøsikkerhetskrav som er fastsatt
i direktiv 2001/18/EF. Under vurderingen av søknader
om markedsføringstillatelser for veterinærpreparater som
LQQHKROGHU HOOHU EHVWnU DY JHQPRGL¿VHUWH RUJDQLVPHU VNDO
rapportøren holde nødvendige samråd med de organer som er
opprettet av Fellesskapet eller medlemsstatene i samsvar med
direktiv 2001/18/EF.

 .RPPLVMRQHQVNDOLVDPUnGPHG.RQWRUHWPHGOHPVVWDWHQH
og berørte parter utforme detaljerte retningslinjer om den
formen søknader om godkjenning skal framlegges i.

Artikkel 32
1. Med sikte på utformingen av sin uttalelse skal Komiteen
for veterinærpreparater

a) kontrollere at opplysningene og dokumentene framlagt
i samsvar med artikkel 31 oppfyller kravene i direktiv
2001/82/EF og undersøke om vilkårene fastsatt i denne
forordning for utstedelse av markedsføringstillatelse er
RSSI\OW
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b) kunne anmode et offentlig laboratorium for kontroll av
legemidler eller et laboratorium som en medlemsstat
KDU XWSHNW WLO GHWWH IRUPnO RP n IRUHWD SU¡YLQJ
DY YHWHULQ USUHSDUDWHW UnYDUHQH RJ HYHQWXHOOH
mellomprodukter eller andre bestanddeler for å sikre at
NRQWUROOPHWRGHQHVRPDQYHQGHVDYSURGXVHQWHQRJVRPHU
EHVNUHYHWLV¡NQDGVGRNXPHQWHQHHUWLOIUHGVVWLOOHQGH

F  NXQQH DQPRGH HW DY )HOOHVVNDSHWV UHIHUDQVHODERUDWRULHU
et offentlig laboratorium for kontroll av legemidler eller et
ODERUDWRULXPVRPHUXWSHNWWLOGHWWHIRUPnORPSnJUXQQODJ
av prøver levert av søkeren å kontrollere at den analytiske
påvisningsmetoden foreslått av søkeren i samsvar med
artikkel 12 nr. 3 bokstav j) annet strekpunkt i direktiv
2001/82/EF er tilfredsstillende og egnet til bruk for å påvise
UHVWPHQJGHQLYnHUV UOLJGHVRPRYHUVWLJHUJUHQVHYHUGLHQH
for restmengder godkjent av Fellesskapet i samsvar med
EHVWHPPHOVHQHLIRURUGQLQJ () QU

Nr. 56/739

Artikkel 34
1. Kontoret skal omgående underrette søkeren dersom det i
uttalelsen fra Komiteen for veterinærpreparater gis uttrykk for

a) at søknaden ikke oppfyller kriteriene for godkjenning
IDVWVDWWLGHQQHIRURUGQLQJ

E  DWRYHUVLNWHQRYHUSUHSDUDWHWVHJHQVNDSHUE¡UHQGUHV

F  DW OHJHPLGGHOHWV PHUNLQJ HOOHU SDNQLQJVYHGOHJJ LNNH HU L
VDPVYDUPHGDYGHOLQJ9LGLUHNWLY()HOOHU

d) at tillatelsen bør gis avhengig av vilkårene fastsatt i
artikkel 39 nr. 7.

d) kunne anmode søkeren om innen en fastsatt frist å utfylle
opplysningene som er vedlagt søknaden. Dersom nevnte
NRPLWp EHQ\WWHU VHJ DY GHQQH PXOLJKHWHQ VNDO IULVWHQ
fastsatt i artikkel 31 nr. 3 første ledd oppheves inntil de
utfyllende opplysningene er framlagt. Fristen skal også
oppheves i det tidsrommet som er avsatt for søkeren til å
forberede sine skriftlige eller muntlige forklaringer.

2. Innen 15 dager etter å ha mottatt uttalelsen nevnt i nr. 1
kan søkeren skriftlig meddele Kontoret at vedkommende
har til hensikt å anmode om en ny vurdering av uttalelsen. I
slike tilfeller skal søkeren oversende Kontoret en utførlig
begrunnelse for anmodningen innen 60 dager etter mottak av
uttalelsen.

2. I de tilfeller der analysemetoden ikke er kontrollert
av et av de ovennevnte laboratorier etter framgangsmåtene
IDVWVDWW YHG IRURUGQLQJ ()  QU  VNDO NRQWUROOHQ
gjennomføres innenfor rammen av denne artikkel.

Innen 60 dager etter å ha mottatt begrunnelsen for anmodningen
skal nevnte komité foreta en ny vurdering av uttalelsen etter
vilkårene fastsatt i artikkel 62 nr. 1 fjerde ledd. Begrunnelsen
for konklusjonen skal vedlegges den endelige uttalelsen.

Artikkel 33
1. På skriftlig anmodning fra Komiteen for veterinærpreparater skal en medlemsstat oversende opplysningene
som godtgjør at produsenten av et veterinærpreparat eller
GHQVRPLPSRUWHUHUHWYHWHULQ USUHSDUDWIUDHQWUHGMHVWDWHUL
stand til å produsere det aktuelle veterinærpreparatet og/eller
foreta den nødvendige kontroll i henhold til opplysningene og
dokumentene framlagt i samsvar med artikkel 31.

2. Dersom den anser det som nødvendig for å fullføre
EHKDQGOLQJHQDYV¡NQDGHUNDQQHYQWHNRPLWpNUHYHDWV¡NHUHQ
godtar at det foretas en særlig kontroll av produksjonsstedet
for det berørte veterinærpreparatet. Slike kontroller kan skje
uanmeldt.

.RQWUROOHQ VRP VNDO IXOOI¡UHV LQQHQ IULVWHQ IDVWVDWW L
DUWLNNHOQUI¡UVWHOHGGVNDOJMHQQRPI¡UHVDYLQVSHNW¡UHU
IUDPHGOHPVVWDWHQVRPKDUGHQ¡GYHQGLJHNYDOL¿NDVMRQHURJ
som eventuelt kan ledsages av en rapportør eller en sakkyndig
utnevnt av nevnte komité.

3. Innen 15 dager etter at nevnte komité har vedtatt sin
HQGHOLJHXWWDOHOVHVNDO.RQWRUHWRYHUVHQGHGHQWLO.RPPLVMRQHQ
PHGOHPVVWDWHQH RJ V¡NHUHQ OHGVDJHW DY HQ UDSSRUW VRP
beskriver komiteens vurdering av veterinærpreparatet og gir
begrunnelsen for dens konklusjoner.

4. Dersom uttalelsen støtter utstedelse av en markedsføringsWLOODWHOVH IRU GHW DNWXHOOH YHWHULQ USUHSDUDWHW VNDO I¡OJHQGH
dokumenter vedlegges uttalelsen:

a) et utkast til oversikt over preparatets egenskaper som
nevnt i artikkel 14 i direktiv 2001/82/EF; utkastet vil om
nødvendig avspeile forskjeller i de veterinære forhold i
PHGOHPVVWDWHQH

b) for veterinærpreparater beregnet på tilførsel til dyr som
EUXNHV WLO SURGXNVMRQ DY Q ULQJVPLGOHU HQ DQJLYHOVH DY
den grenseverdi for restmengder som kan godkjennes av
)HOOHVVNDSHWLVDPVYDUPHGIRURUGQLQJ () QU
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F  GHWDOMHUWH RSSO\VQLQJHU RP HYHQWXHOOH YLONnU HOOHU
begrensninger som bør pålegges utlevering eller bruk
DY GHW EHU¡UWH YHWHULQ USUHSDUDWHW KHUXQGHU YLONnU IRU
XWOHYHULQJ DY YHWHULQ USUHSDUDWHW WLO EUXNHUQH L VDPVYDU
PHGNULWHULHQHIDVWVDWWLGLUHNWLY()
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F  0HGOHPVVWDWHQHVNDOKDDQOHGQLQJWLOVNULIWOLJnDQPRGHRP
DWXWNDVWHWWLOYHGWDNQHYQWLQUGU¡IWHVLHWSOHQXPVP¡WHL
GHQIDVWHNRPLWpLGHWGHQXWI¡UOLJEHJUXQQHUDQPRGQLQJHQ

d) detaljerte opplysninger om eventuelle anbefalte vilkår
eller begrensninger for en sikker og effektiv bruk av
YHWHULQ USUHSDUDWHW

4. Når Kommisjonen anser at de skriftlige merknadene fra
en medlemsstat reiser viktige nye spørsmål av vitenskapelig
HOOHU WHNQLVN DUW VRP LNNH HU RPKDQGOHW L .RQWRUHWV XWWDOHOVH
skal lederen innstille behandlingen og sende søknaden tilbake
til Kontoret for ytterligere behandling.

e) utkastet til tekst til merkingen og pakningsvedlegget som
HUIRUHVOnWWDYV¡NHUHQXWIRUPHWLVDPVYDUPHGDYGHOLQJ9
LGLUHNWLY()

5. Kommisjonen skal vedta de bestemmelser som er
Q¡GYHQGLJHIRUJMHQQRPI¡ULQJHQDYQUHWWHUIUDPJDQJVPnWHQ
fastsatt i artikkel 87 nr. 2.

f) vurderingsrapporten.

6. Kontoret skal spre de endrede dokumentene nevnt i
artikkel 34 nr. 4 bokstav a)e).
Artikkel 35

1. Innen 15 dager etter å ha mottatt uttalelsen nevnt i
DUWLNNHOQUVNDO.RPPLVMRQHQXWDUEHLGHHWXWNDVWWLOGHW
vedtak som skal gjøres om søknaden.
Dersom det i henhold til utkastet til vedtak skal utstedes en
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH VNDO XWNDVWHW RPIDWWH HOOHU YLVH WLO
dokumentene nevnt i artikkel 34 nr. 4 bokstav a)e).
Dersom utkastet til vedtak ikke er i samsvar med Kontorets
XWWDOHOVHVNDO.RPPLVMRQHQYHGOHJJHHQXWI¡UOLJUHGHJM¡UHOVH
om grunnene til ulikhetene.
Utkastet til vedtak skal oversendes medlemsstatene og søkeren.
2. Kommisjonen skal gjøre et endelig vedtak i samsvar med
og innen 15 dager etter utløpet av framgangsmåten nevnt i
artikkel 87 nr. 3.
3. Den faste komité for veterinærpreparater nevnt i
artikkel 87 nr. 1 skal tilpasse sin forretningsorden for å ta hensyn
til oppgavene den er pålagt i henhold til denne forordning.
Tilpasningene innebærer følgende:
a) Den faste komité skal avgi skriftlig uttalelse.
b) Medlemsstatene får minst 22 dager på seg til å oversende
Kommisjonen sine skriftlige merknader til utkastet til
YHGWDN 'HUVRP YHGWDNHW Pn JM¡UHV VQDUHVW PXOLJ NDQ
imidlertid lederen fastsette en kortere frist etter hvor mye
VDNHQ KDVWHU )ULVWHQ VNDO LNNH Y UH NRUWHUH HQQ  GDJHU
unntatt i særlige tilfeller.

Artikkel 36
Dersom en søker trekker en søknad om markedsføringstillatelse
VRP HU IUDPODJW IRU .RQWRUHW I¡U GHW HU DYJLWW XWWDOHOVH RP
V¡NQDGHQ VNDO V¡NHUHQ IUDPOHJJH HQ EHJUXQQHOVH IRU GHWWH
for Kontoret. Kontoret skal gjøre opplysningene offentlig
WLOJMHQJHOLJRJRIIHQWOLJJM¡UHYXUGHULQJVUDSSRUWHQGHUVRPGHQ
IRUHOLJJHUHWWHUnKDIMHUQHWHQKYHURSSO\VQLQJDYNRPPHUVLHOW
fortrolig art.

Artikkel 37
1. Markedsføringstillatelse skal ikke utstedes dersom det
ved kontroll av opplysningene og dokumentene framlagt i
samsvar med artikkel 31 viser seg
D  DW V¡NHUHQ LNNH KDU DQJLWW YHWHULQ USUHSDUDWHWV NYDOLWHW
VLNNHUKHWRJYLUNQLQJSnHQHJQHWHOOHUWLOVWUHNNHOLJPnWH
E  IRU YHWHULQ USUHSDUDWHU EHUHJQHW Sn DYO RJ ¡NW \WHOVH DW
det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til dyrenes sikkerhet og
YHOIHUGRJHOOHUIRUEUXNHUVLNNHUKHWHQ
F  DWGHQYHQWHWLGHQV¡NHUHQKDUDQEHIDOWLNNHHUODQJQRNWLO
å sikre at næringsmidler fra behandlede dyr ikke inneholder
UHVWPHQJGHU VRP NDQ Y UH KHOVHIDUOLJH IRU IRUEUXNHUQH
eller at den anbefalte ventetiden ikke er tilstrekkelig
GRNXPHQWHUW
d) at veterinærpreparatet tilbys med sikte på bruk som er
forbudt etter andre fellesskapsbestemmelser.
Tillatelse skal heller ikke utstedes dersom opplysningene og
dokumentene framlagt av søkeren i samsvar med artikkel 31
er uriktige eller dersom merkingen eller pakningsvedlegget
IRUHVOnWWDYV¡NHUHQLNNHHULVDPVYDUPHGDYGHOLQJ9LGLUHNWLY
2001/82/EF.
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2. Dersom Fellesskapet ikke utsteder markedsføringsWLOODWHOVHIRUHWYHWHULQ USUHSDUDWVNDOGHWY UHIRUEXGWnEULQJH
det i omsetning i hele Fellesskapet.

3. Opplysninger om alle avslag og begrunnelsene for dem
skal gjøres offentlig tilgjengelige.

Nr. 56/741

3n DQPRGQLQJ IUD .RQWRUHW V UOLJ L IRUELQGHOVH PHG
OHJHPLGGHORYHUYnNLQJ VNDO LQQHKDYHUHQ DY PDUNHGVI¡ULQJV
tillatelsen gi Kontoret alle opplysninger om omfanget av
VDOJHW DY YHWHULQ USUHSDUDWHW Sn IHOOHVVNDSVSODQ IRUGHOW Sn
PHGOHPVVWDWHQHVDPWDOOHRSSO\VQLQJHULQQHKDYHUHQPnWWHKD
om omfanget av resepter.

Artikkel 39
Artikkel 38
1. Med forbehold for artikkel 71 i direktiv 2001/82/EF
skal en markedsføringstillatelse som er utstedt i samsvar
PHG GHQQH IRURUGQLQJ JMHOGH L KHOH )HOOHVVNDSHW 'HQ VNDO
gi de samme rettigheter og plikter i hver medlemsstat som en
markedsføringstillatelse utstedt i vedkommende medlemsstat i
samsvar med artikkel 5 i direktiv 2001/82/EF.

*RGNMHQWH YHWHULQ USUHSDUDWHU VNDO RSSI¡UHV L IHOOHVVNDSV
registeret over legemidler og gis et nummer som skal påføres
emballasjen.

2. Melding om markedsføringstillatelse skal offentliggjøres
i Den europeiske unions tidende PHG V UOLJ DQJLYHOVH DY
datoen for utstedelsen av tillatelsen og registreringsnummeret
LIHOOHVVNDSVUHJLVWHUHWHYHQWXHOOHLQWHUQDVMRQDOHIHOOHVQDYQSn
GHW YLUNVRPPH VWRIIHW L OHJHPLGGHOHW OHJHPLGGHOIRUPHQ RJ
eventuelle anatomisk-terapeutisk-kjemiske veterinærkoder
$7&9HWNRGH 

3. Kontoret skal umiddelbart offentliggjøre vurderingsrapporten om veterinærpreparatet fra Komiteen for
veterinærpreparater samt begrunnelsen for sin uttalelse til
VW¡WWHIRUXWVWHGHOVHQDYHQWLOODWHOVHHWWHUnKDIMHUQHWHQKYHU
opplysning av kommersielt fortrolig art.

Den offentlige europeiske vurderingsrapporten (EPAR) skal
omfatte et sammendrag skrevet slik at allmennheten lett kan
forstå det. Sammendraget skal omfatte særlig en del som
omhandler vilkårene for bruken av legemiddelet.

 1nU GHW HU XWVWHGW HQ PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH VNDO
innehaveren av tillatelsen underrette Kontoret om datoene
for den faktiske markedsføringen av veterinærpreparatet i
PHGOHPVVWDWHQH LGHW GHW WDV KHQV\Q WLO GH XOLNH SDNQLQJHQH
som er godkjent.

Innehaveren skal også underrette Kontoret dersom omsetningen
av legemiddelet opphører midlertidig eller permanent.
8QGHUUHWQLQJHQ VNDO XQQWDWW L V UOLJH WLOIHOOHU VNMH PLQVW WR
måneder før avbruddet i omsetningen av veterinærpreparatet.

1. Uten at det berører nr. 4 og 5 skal en markedsføringstillatelse
være gyldig i fem år.

2. Markedsføringstillatelsen kan fornyes etter fem år ved at
Kontoret foretar en ny vurdering av nytte-risiko-forholdet.

For dette formål skal innehaveren av markedsføringstillatelsen
gi Kontoret en konsolidert liste over alle innsendte
VDNVGRNXPHQWHU PHG KHQV\Q WLO NYDOLWHW VLNNHUKHW RJ
YLUNQLQJ KHUXQGHU DOOH HQGULQJHU VRP HU LQQI¡UW VLGHQ
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQ EOH XWVWHGW PLQVW VHNV PnQHGHU I¡U
gyldigheten av markedsføringstillatelsen opphører i samsvar
med nr. 1. Kontoret kan når som helst pålegge søkeren å
framlegge dokumentene på listen.

3. Etter en fornyelse skal markedsføringstillatelsen ha
XEHJUHQVHWJ\OGLJKHWPHGPLQGUH.RPPLVMRQHQDYEHUHWWLJHGH
JUXQQHUDYKHQV\QWLOOHJHPLGGHORYHUYnNLQJEHVOXWWHUnIRUQ\H
den for ytterligere fem år i samsvar med nr. 2.

4. For enhver tillatelse som i løpet av tre år ikke fører til
DW YHWHULQ USUHSDUDW EOLU EUDNW L RPVHWQLQJ L )HOOHVVNDSHW YLO
gyldigheten opphøre.

5. Dersom et godkjent veterinærpreparat som tidligere har
Y UWEUDNWLRPVHWQLQJLNNHEULQJHVLRPVHWQLQJLWUHnUSnUDG
vil markedsføringstillatelsens gyldighet opphøre.

6. I særlige tilfeller og av hensyn til folkehelsen og/eller
dyrs helse kan Kommisjonen gi fritak for bestemmelsene i nr. 4
og 5. Fritakene må behørig begrunnes.

7. I særlige tilfeller og etter samråd med søkeren kan
det utstedes en tillatelse under forutsetning av at søkeren
LQQI¡UHU V UVNLOWH IUDPJDQJVPnWHU V UOLJ PHG KHQV\Q WLO
YHWHULQ USUHSDUDWHWVVLNNHUKHWXQGHUUHWQLQJWLOYHGNRPPHQGH
myndigheter om enhver hendelse knyttet til bruken samt tiltak
som skal treffes. Tillatelsen kan utstedes bare ut fra objektive
grunner som kan kontrolleres. Opprettholdelse av tillatelsen
skal være avhengig av den årlige nye vurderingen av disse
vilkårene.
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8. Når det framlegges en søknad om markedsføring av et
veterinærpreparat som er av stor interesse særlig med hensyn
WLO G\UV KHOVH RJ L O\V DY WHUDSHXWLVN Q\VNDSLQJ NDQ V¡NHUHQ
anmode om en hurtigere framgangsmåte for vurdering.
Anmodningen skal behørig begrunnes.

'HUVRP.RPLWHHQIRUYHWHULQ USUHSDUDWHUJRGWDUDQPRGQLQJHQ
skal fristen fastsatt i artikkel 31 nr. 3 første ledd reduseres til
150 dager.

 1nU QHYQWH NRPLWp YHGWDU VLQ XWWDOHOVH VNDO NRPLWHHQ
inkludere et forslag om vilkårene for å skrive resept for eller
bruke veterinærpreparater.

 9HWHULQ USUHSDUDWHU VRP HU JRGNMHQW L VDPVYDU
PHG EHVWHPPHOVHQH L GHQQH IRURUGQLQJ VNDO RPIDWWHV DY
bestemmelsene om vern i artikkel 13 og 13a i direktiv 2001/82/
EF.

2.10.2014

som forenkler gjennomføringen av analysemetoden for
påvisning av restmengder av veterinærpreparater av
)HOOHVVNDSHWV UHIHUDQVHODERUDWRULXP HOOHU HYHQWXHOW QDVMRQDOH
referanselaboratorier utpekt i samsvar med rådsdirektiv 96/23/
EF av 29. april 1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med
hensyn til visse stoffer og deres restmengder i levende dyr og
animalske produkter(1).

4. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal umiddelbart
XQGHUUHWWH.RQWRUHW.RPPLVMRQHQRJPHGOHPVVWDWHQHRPDOOH
nye opplysninger som kan medføre endringer i opplysningene
HOOHU GRNXPHQWHQH QHYQW L DUWLNNHO  QU  DUWLNNHO  D
ERJDUWLNNHOLGLUHNWLY()LYHGOHJJ,WLOQHYQWH
direktiv eller i artikkel 34 nr. 4 i denne forordning.

9HGNRPPHQGH VNDO XPLGGHOEDUW XQGHUUHWWH .RQWRUHW
Kommisjonen og medlemsstatene om ethvert forbud eller
enhver begrensning pålagt av vedkommende myndigheter i
HQ VWDW GHU YHWHULQ USUHSDUDWHW PDUNHGVI¡UHV RJ RP DOOH Q\H
opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av nytten
og risikoen ved det berørte veterinærpreparatet.

Artikkel 40
Utstedelsen av en tillatelse skal ikke berøre det erstatningseller straffeansvar som etter gjeldende nasjonal lovgivning
i medlemsstatene påhviler produsenten eller innehaveren av
markedsføringstillatelsen.

)RUDWQ\WWHULVLNRIRUKROGHWVNDONXQQHYXUGHUHVNRQWLQXHUOLJ
kan Kontoret når som helst anmode innehaveren av
markedsføringstillatelsen om å framlegge opplysninger som
viser at nytte-risiko-forholdet fortsatt er gunstig.

Kapittel 2
Tilsyn og sanksjoner
Artikkel 41
1. Etter at en tillatelse er utstedt i samsvar med denne
IRURUGQLQJ VNDO LQQHKDYHUHQ DY PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQ
IRU HW YHWHULQ USUHSDUDW QnU GHW JMHOGHU IUDPVWLOOLQJVPnWHQH
og kontrollmetodene nevnt i artikkel 12 nr. 3 bokstav d)
RJ L  L GLUHNWLY () WD KHQV\Q WLO GHQ WHNQLVNH RJ
vitenskapelige utvikling og foreta de endringer som er
nødvendige for at veterinærpreparatene kan framstilles og
kontrolleres ved hjelp av alminnelig anerkjente vitenskapelige
PHWRGHU 9HGNRPPHQGH VNDO V¡NH RP JRGNMHQQLQJ DY VOLNH
endringer i samsvar med denne forordning.

5. Dersom innehaveren av markedsføringstillatelsen
for veterinærpreparatet har til hensikt å gjøre endringer
L RSSO\VQLQJHQH HOOHU GRNXPHQWHQH QHYQW L QU  VNDO
vedkommende framlegge en relevant søknad for Kontoret.

6. Kommisjonen skal etter samråd med Kontoret vedta
hensiktsmessige bestemmelser for å undersøke endringer
i markedsføringstillatelser i form av en forordning etter
framgangsmåten i artikkel 87 nr. 2.

Artikkel 42
Søkeren eller innehaveren av markedsføringstillatelsen skal
være ansvarlig for nøyaktigheten av de framlagte dokumenter
og opplysninger.

 9HGNRPPHQGH P\QGLJKHW L HQ PHGOHPVVWDW HOOHU
Kontoret kan pålegge innehaveren av markedsføringstillatelsen
å framlegge stoffer i mengder som er store nok til at det kan
gjennomføres tester for å påvise restmengder av de berørte
veterinærpreparatene i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

3. På anmodning fra vedkommende myndighet i
en medlemsstat eller Kontoret skal innehaveren av
markedsføringstillatelsen framskaffe teknisk sakkunnskap

Artikkel 43
1. For veterinærpreparater framstilt i Fellesskapet skal
tilsynsmyndighetene være vedkommende myndigheter
i medlemsstaten eller medlemsstatene som har utstedt
framstillingstillatelsen nevnt i artikkel 44 nr. 1 i direktiv
2001/82/EF for framstilling av det berørte veterinærpreparatet.
(1  ()7/DYV'LUHNWLYHWVLVWHQGUHWYHGIRURUGQLQJ () QU
 (87/DYV 
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2. For veterinærpreparater importert fra tredjestater skal
tilsynsmyndighetene være vedkommende myndigheter i
medlemsstaten eller medlemsstatene som utstedte tillatelsen
IDVWVDWWLDUWLNNHOQULGLUHNWLY()WLOLPSRUW¡UHQ
med mindre Fellesskapet har avtalt egnede ordninger
med eksportstaten for å sikre at disse kontrollene foretas
L HNVSRUWVWDWHQ RJ DW SURGXVHQWHQ DQYHQGHU UHJOHU IRU JRG
framstillingspraksis som minst tilsvarer dem som er fastsatt av
Fellesskapet.

En medlemsstat kan anmode om bistand fra en annen
medlemsstat eller Kontoret.

Artikkel 44
1. Tilsynsmyndighetene skal ha ansvaret for på
vegne av Fellesskapet å kontrollere at innehaveren av
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQIRUYHWHULQ USUHSDUDWHWSURGXVHQWHQ
HOOHULPSRUW¡UHQHWDEOHUWSn)HOOHVVNDSHWVWHUULWRULXPRSSI\OOHU
NUDYHQHIDVWVDWWLDYGHOLQJ,99,,RJ9,,,LGLUHNWLY
EF.

2. Dersom Kommisjonen i samsvar med artikkel 90
i direktiv 2001/82/EF underrettes om alvorlig uenighet
mellom medlemsstatene om hvorvidt innehaveren av en
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHIRUHWYHWHULQ USUHSDUDWHQSURGXVHQW
eller en importør etablert på Fellesskapets territorium oppfyller
NUDYHQH QHYQW L QU  NDQ .RPPLVMRQHQ HWWHU VDPUnG PHG
de berørte medlemsstatene anmode om at en inspektør fra
tilsynsmyndigheten foretar en ny kontroll av innehaveren av
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQSURGXVHQWHQHOOHULPSRUW¡UHQGHQQH
inspektøren skal ledsages av to inspektører fra medlemsstater
som ikke er part i tvisten og/eller av to sakkyndige utnevnt av
Komiteen for veterinærpreparater.

3. Med forbehold for eventuelle avtaler Fellesskapet kan ha
LQQJnWW PHG WUHGMHVWDWHU L VDPVYDU PHG DUWLNNHO  QU  NDQ
Kommisjonen etter å ha mottatt en begrunnet anmodning fra en
medlemsstat eller fra nevnte komité eller på eget initiativ kreve
at en produsent etablert i en tredjestat godtar at det foretas en
kontroll.

.RQWUROOHQVNDOIRUHWDVDYWLOVWUHNNHOLJNYDOL¿VHUWHLQVSHNW¡UHU
IUDPHGOHPVVWDWHQHYHQWXHOWOHGVDJHWDYHQUDSSRUW¡UHOOHUHQ
sakkyndig utnevnt av nevnte komité. Inspektørenes rapport
VNDO VWLOOHV WLO UnGLJKHW IRU .RPPLVMRQHQ PHGOHPVVWDWHQH RJ
nevnte komité.

Nr. 56/743

IRUSOLNWHOVHULKHQKROGWLODYGHOLQJ9,,LGLUHNWLY()VNDO
de umiddelbart underrette Komiteen for veterinærpreparater og
.RPPLVMRQHQRJJLHQQ UPHUHEHJUXQQHOVHVDPWDQJLKYLONH
tiltak de foreslår.

Det samme skal gjelde dersom en medlemsstat eller
.RPPLVMRQHQ DQVHU DW HW DY WLOWDNHQH QHYQW L DYGHOLQJ9,,, L
direktiv 2001/82/EF bør anvendes med hensyn til det berørte
YHWHULQ USUHSDUDWHW HOOHU GHUVRP QHYQWH NRPLWp KDU DYJLWW
uttalelse om dette i samsvar med artikkel 30 i denne forordning.

2. Kommisjonen skal anmode Kontoret om uttalelse innen
HQ IULVW VRP GHQ VNDO IDVWVHWWH XW IUD KYRU P\H VDNHQ KDVWHU
for å undersøke begrunnelsen. Om mulig skal innehaveren av
markedsføringstillatelsen for veterinærpreparatet anmodes om
å gi muntlige eller skriftlige forklaringer.

3. Etter en uttalelse fra Kontoret skal Kommisjonen vedta
GHQ¡GYHQGLJHPLGOHUWLGLJHWLOWDNHQHVRPVNDOInDQYHQGHOVH
umiddelbart.

Et endelig vedtak skal gjøres innen seks måneder etter
framgangsmåten nevnt i artikkel 87 nr. 3.

4. Dersom det er påkrevd å handle raskt for å verne
PHQQHVNHUVHOOHUG\UVKHOVHHOOHUPLOM¡HWNDQHQPHGOHPVVWDWSn
eget initiativ eller på anmodning fra Kommisjonen midlertidig
oppheve bruk på sitt territorium av et veterinærpreparat som er
godkjent i samsvar med denne forordning.

1nU GHW VNMHU Sn HJHW LQLWLDWLY VNDO PHGOHPVVWDWHQ XQGHUUHWWH
Kommisjonen og Kontoret om begrunnelsen for tiltaket senest
den påfølgende virkedag etter den midlertidige opphevingen.
Kontoret skal umiddelbart underrette de øvrige medlemsstatene.
Kommisjonen skal umiddelbart innlede framgangsmåten
fastsatt i nr. 2 og 3.

5. I så fall skal medlemsstatene påse at helsepersonell raskt
blir underrettet om tiltaket og begrunnelsen for det. Nettverk
etablert av yrkessammenslutninger kan brukes til dette formål.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og Kontoret om
tiltak som iverksettes for dette formål.

6. Tiltakene om midlertidig oppheving nevnt i nr. 4
kan opprettholdes inntil et endelig vedtak er gjort etter
framgangsmåten nevnt i artikkel 87 nr. 3.

Artikkel 45
1. Dersom tilsynsmyndighetene eller vedkommende
myndigheter i en annen medlemsstat anser at produsenten eller
LPSRUW¡UHQ HWDEOHUW L )HOOHVVNDSHW LNNH OHQJHU RSSI\OOHU VLQH

7. Kontoret skal på anmodning underrette enhver berørt
person om det endelige vedtaket og gjøre det offentlig
tilgjengelig umiddelbart.
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Kapittel 3
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LVDPVYDUPHGNUDYHQHLGHQQHIRURUGQLQJ

Legemiddelovervåking
Artikkel 46
I dette kapittel får artikkel 77 nr. 2 i direktiv 2001/82/EF
anvendelse.

F  n VLNUH DW HQKYHU DQPRGQLQJ IUD YHGNRPPHQGH
myndigheter om innhenting av ytterligere opplysninger
som er nødvendige for vurderingen av nytte og risiko ved
HWYHWHULQ USUHSDUDWKHUXQGHURSSO\VQLQJHURPRPIDQJHW
DY VDOJ HOOHU UHVHSWHU IRU GHW EHU¡UWH YHWHULQ USUHSDUDWHW
besvares fullstendig og raskt.

Artikkel 47
.RQWRUHW VRP KDQGOHU L Q UW VDPDUEHLG PHG GH QDVMRQDOH
systemer for legemiddelovervåking opprettet i samsvar med
DUWLNNHO  L GLUHNWLY () VNDO PRWWD DOOH UHOHYDQWH
opplysninger om antatte bivirkninger av veterinærpreparater
som Fellesskapet har godkjent i samsvar med denne forordning.
Om nødvendig skal Komiteen for veterinærpreparater i samsvar
med artikkel 30 i denne forordning utarbeide uttalelser om de
tiltak som er nødvendige. Uttalelsene skal gjøres offentlig
tilgjengelige.

d) å framlegge for vedkommende myndigheter alle
andre opplysninger av betydning for nytte-risikoYXUGHULQJHQ DY HW YHWHULQ USUHSDUDW V UOLJ RSSO\VQLQJHU
om sikkerhetsundersøkelser gjennomført etter at
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH HU XWVWHGW KHUXQGHU RSSO\VQLQJHU
RP J\OGLJKHWHQ DY WLOEDNHKROGLQJVWLGHQ PDQJOHQGH
forventet virkning eller mulige miljøproblemer.

Artikkel 49
Tiltakene kan omfatte endringer i markedsføringstillatelsen
som er gitt i samsvar med artikkel 35. Endringene skal vedtas
etter framgangsmåten nevnt i artikkel 87 nr. 3.

Innehaveren av markedsføringstillatelsen og vedkommende
myndigheter i medlemsstatene skal sikre at alle relevante
opplysninger om antatte bivirkninger av veterinærpreparater
VRP HU JRGNMHQW L KHQKROG WLO GHQQH IRURUGQLQJ PHGGHOHV
Kontoret i samsvar med bestemmelsene i denne forordning.
Eiere og oppdrettere av dyr skal oppfordres til å underrette
helsepersonell eller vedkommende nasjonale myndigheter
VRPHUDQVYDUOLJIRUOHJHPLGGHORYHUYnNLQJRPDOOHHYHQWXHOOH
bivirkninger.

Artikkel 48
Innehaveren av en markedsføringstillatelse for et
veterinærpreparat som Fellesskapet har utstedt i samsvar med
GHQQHIRURUGQLQJVNDOWLOHQKYHUWLGKDWLOUnGLJKHWHQWLOVWUHNNHOLJ
NYDOL¿VHUWSHUVRQPHGDQVYDUIRUOHJHPLGGHORYHUYnNLQJHQ

1. Innehaveren av markedsføringstillatelsen for et
veterinærpreparat skal sørge for at alle antatte alvorlige
bivirkninger samt bivirkninger hos mennesker av et
veterinærpreparat godkjent i samsvar med bestemmelsene
i denne forordning som har forekommet på Fellesskapets
WHUULWRULXPRJVRPPHGGHOHVYHGNRPPHQGHDYKHOVHSHUVRQHOO
umiddelbart og innen 15 dager etter at opplysningene er
PRWWDWW UHJLVWUHUHV RJ UDSSRUWHUHV WLO PHGOHPVVWDWHQH Sn KYLV
territorium bivirkningene forekom.

Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal registrere
alle andre antatte alvorlige bivirkninger og bivirkninger hos
PHQQHVNHUVRPIRUHNRPPHULQQHQIRU)HOOHVVNDSHWLVDPVYDU
PHGUHWQLQJVOLQMHQHQHYQWLDUWLNNHORJVRPYHGNRPPHQGH
PHG ULPHOLJKHW Pn DQWDV n KD NMHQQVNDS WLO RJ XQGHUUHWWH
medlemsstatene på hvis territorium bivirkningene forekom
VDPW WLO NRQWRUHW RJ VHQHVW LQQHQ  GDJHU HWWHU n KD PRWWDWW
opplysningene.

a) å opprette og forvalte et system som sikrer at opplysninger
om alle antatte bivirkninger som rapporteres til foretakets
DQVDWWH RJ OHJHPLGGHONRQVXOHQWHU VDPOHV YXUGHUHV RJ
behandles slik at de er tilgjengelige for hele Fellesskapet
SnHWWVWHG

2. Innehaveren av markedsføringstillatelsen for et
veterinærpreparat skal sørge for at alle antatte alvorlige
bivirkninger og bivirkninger hos mennesker samt alle antatte
overføringer av smittsomme agenser via veterinærpreparatet
VRPKDUIRUHNRPPHWSnHQWUHGMHVWDWVWHUULWRULXPXPLGGHOEDUW
RJ LQQHQ  GDJHU HWWHU DW RSSO\VQLQJHQH HU PRWWDWW
rapporteres til medlemsstatene og Kontoret. Bestemmelsene
om rapportering av antatte uventede bivirkninger som ikke
HU DOYRUOLJH RJ HQWHQ IRUHNRPPHU L )HOOHVVNDSHW HOOHU L HQ
WUHGMHVWDWVNDOYHGWDVHWWHUIUDPJDQJVPnWHQQHYQWLDUWLNNHO
nr. 2.

b) å utarbeide rapportene nevnt i artikkel 49 nr. 3 til
vedkommende myndigheter i medlemsstatene og Kontoret

Unntatt i særlige tilfeller skal virkningene overføres elektronisk
i rapportform i samsvar med retningslinjene nevnt i artikkel 51.

'HQNYDOL¿VHUWHSHUVRQHQVNDOY UHERVDWWL)HOOHVVNDSHWRJKD
ansvar for
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3. Innehaveren av markedsføringstillatelsen for et
veterinærpreparat skal føre detaljerte fortegnelser over alle
andre antatte bivirkninger som har forekommet i eller utenfor
)HOOHVVNDSHWRJVRPHUPHGGHOWYHGNRPPHQGH

Nr. 56/745

Kontoret skal oversende opplysningene til de nasjonale
systemene for legemiddelovervåking som er opprettet i samsvar
med artikkel 73 i direktiv 2001/82/EF.

Artikkel 51
Med mindre Fellesskapet har fastsatt andre krav som
YLONnU IRU XWVWHGHOVHQ DY PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQ VNDO
GLVVH IRUWHJQHOVHQH L IRUP DY HQ SHULRGLVN RSSGDWHUW
VLNNHUKHWVUDSSRUW RYHUVHQGHV .RQWRUHW RJ PHGOHPVVWDWHQH
umiddelbart på anmodning eller minst hver sjette måned
HWWHU XWVWHGHOVHQ DY WLOODWHOVHQ 3HULRGLVNH RSSGDWHUWH
sikkerhetsrapporter skal også oversendes umiddelbart på
anmodning eller minst hver sjette måned i de første to årene
etter første omsetning i Fellesskapet og årlig i de to påfølgende
nUHQH'HUHWWHUVNDOUDSSRUWHQHIUDPOHJJHVKYHUWWUHGMHnUHOOHU
umiddelbart på anmodning.

5DSSRUWHQHVNDOOHGVDJHVDYHQYLWHQVNDSHOLJYXUGHULQJV UOLJ
av legemiddelets nytte-risiko-forhold.

4. Kommisjonen kan fastsette bestemmelser om endring av
nr. 3 på grunnlag av de erfaringer som er gjort ved anvendelsen
av nevnte nummer. Kommisjonen skal vedta slike bestemmelser
etter framgangsmåten nevnt i artikkel 87 nr. 2.

5. Innehaveren av en markedsføringstillatelse kan ikke
gi offentligheten opplysninger om legemiddelovervåking
med hensyn til det godkjente veterinærpreparatet uten at
vedkommende først eller ved samme anledning har underrettet
Kontoret.

I alle tilfeller skal innehaveren av markedsføringstillatelsen
sørge for at opplysningene framlegges på en objektiv og ikke
villedende måte.

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at en
innehaver av en markedsføringstillatelse som ikke oppfyller de
QHYQWHIRUSOLNWHOVHQHLOHJJHVVDQNVMRQHUVRPHUYLUNQLQJVIXOOH
står i forhold til overtredelsen og virker avskrekkende.

Artikkel 50
Hver medlemsstat skal sørge for at alle antatte alvorlige
bivirkninger og bivirkninger hos mennesker som har forekommet
på medlemsstatens territorium av et veterinærpreparat godkjent
L VDPVYDU PHG GHQQH IRURUGQLQJ RJ VRP HU PHGGHOW GHQ
umiddelbart og senest 15 dager etter at opplysningene er
PRWWDWWUHJLVWUHUHVRJUDSSRUWHUHVWLO.RQWRUHWRJLQQHKDYHUHQ
av markedsføringstillatelsen for veterinærpreparatet.

.RPPLVMRQHQVNDOLVDPUnGPHG.RQWRUHWPHGOHPVVWDWHQHRJ
EHU¡UWHSDUWHUXWDUEHLGHUHWQLQJVOLQMHUIRULQQKHQWLQJNRQWUROO
og utforming av rapporter over bivirkninger. Retningslinjene
VNDOV UOLJRPIDWWHPHGWDQNHSnKHOVHSHUVRQHOODQEHIDOLQJHU
om hvordan opplysninger om bivirkninger skal underrettes.

I samsvar med retningslinjene skal innehavere av
markedsføringstillatelser bruke medisinsk terminologi som er
DQHUNMHQW Sn LQWHUQDVMRQDOW SODQ YHG RYHUI¡ULQJ DY UDSSRUWHU
om bivirkninger.

Kontoret skal i samråd med medlemsstatene og Kommisjonen
opprette et datanett for rask overføring av opplysninger mellom
vedkommende myndigheter i Fellesskapet i tilfelle varsling
om produksjonsfeil eller alvorlige bivirkninger samt andre
opplysninger om legemiddelovervåking i forbindelse med
veterinærpreparater som er godkjent i samsvar med artikkel 5 i
direktiv 2001/82/EF.

I et tidsrom på fem år etter den første omsetningen i
)HOOHVVNDSHW NDQ .RQWRUHW DQPRGH LQQHKDYHUHQ DY
markedsføringstillatelsen om å gjøre det mulig å samle
inn særlige opplysninger om legemiddelovervåkingen av
visse grupper av dyr. Kontoret skal begrunne anmodningen.
Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal sammenstille
og vurdere de innsamlede opplysningene og oversende dem til
Kontoret for evaluering.

Artikkel 52
Kontoret skal samarbeide med internasjonale organisasjoner
som beskjeftiger seg med legemiddelovervåking.

Artikkel 53
Kontoret og medlemsstatenes vedkommende myndigheter
skal løpende samarbeide for å utvikle systemer for
legemiddelovervåking som kan medføre et høyt vernenivå
IRUIRONHKHOVHQIRUVDPWOLJHSUHSDUDWHUXDYKHQJLJDYKYRUGDQ
JRGNMHQQLQJHQHUJLWWKHUXQGHUYHGEUXNDYVDPDUEHLGVPHWRGHU
for å utnytte ressursene i Fellesskapet best mulig.

Artikkel 54
Enhver endring som måtte være nødvendig for å ajourføre
bestemmelsene i dette kapittel for å ta hensyn til den
YLWHQVNDSHOLJH RJ WHNQLVNH XWYLNOLQJ VNDO YHGWDV HWWHU
framgangsmåten nevnt i artikkel 87 nr. 2.
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AVDELING IV
DET EUROPEISKE LEGEMIDDELKONTOR — ANSVARSOMRÅDER OG ADMINISTRATIV STRUKTUR
Kapittel 1
Kontorets oppgaver

a) utnevningen av medlemmer i arbeidsgruppene og de
rådgivende vitenskapsgruppene på grunnlag av listen over
VDNN\QGLJHQHYQWLDUWLNNHOQUDQQHWOHGGRJ

Artikkel 55
Det europeiske legemiddelkontor opprettes herved.

Kontoret skal ha ansvaret for å samordne de eksisterende
vitenskapelige ressurser som medlemsstatene stiller til dets
rådighet for vurdering og overvåking av legemidler.

Artikkel 56
1.

Kontoret skal bestå av

D  .RPLWHHQ IRU OHJHPLGOHU IRU PHQQHVNHU VRP VNDO KD
ansvar for å utarbeide Kontorets uttalelser om alle saker i
IRUELQGHOVHPHGYXUGHULQJDYOHJHPLGOHUIRUPHQQHVNHU
E  .RPLWHHQIRUYHWHULQ USUHSDUDWHUVRPVNDOKDDQVYDUIRU
å utarbeide Kontorets uttalelser om alle saker i forbindelse
PHGYXUGHULQJDYYHWHULQ USUHSDUDWHU
F  .RPLWHHQIRUOHJHPLGOHUPRWVMHOGQHV\NGRPPHU
G  .RPLWHHQIRUSODQWHOHJHPLGOHU
H  HW VHNUHWDULDW VRP VNDO \WH WHNQLVN YLWHQVNDSHOLJ RJ
administrativ bistand til komiteene og sikre hensiktsmessig
VDPRUGQLQJDYGHUHVDUEHLG
f) en daglig leder som skal utføre oppgavene fastsatt i artikkel

J  HWVW\UHVRPVNDOXWI¡UHRSSJDYHQHIDVWVDWWLDUWLNNHO
og 67.
2. Komiteene nevnt i nr. 1 bokstav a)d) kan opprette faste og
midlertidige arbeidsgrupper. Komiteene nevnt i nr. 1 bokstav a)
og b) kan opprette rådgivende vitenskapsgrupper i forbindelse
med vurderingen av visse typer legemidler eller behandlinger
som de berørte komiteene kan delegere visse oppgaver til i
forbindelse med utarbeidingen av de vitenskapelige uttalelsene
nevnt i artikkel 5 og 30.
Når det opprettes arbeidsgrupper og rådgivende
YLWHQVNDSVJUXSSHU VNDO NRPLWHHQH L VDPVYDU PHG GHQ
IRUUHWQLQJVRUGHQ VRP QHYQHV L DUWLNNHO  QU  IDVWVHWWH
bestemmelser om

b) samråd med arbeidsgruppene
vitenskapsgruppene.

og

de

rådgivende

3. Den daglige lederen skal i nært samråd med Komiteen for
legemidler for mennesker og Komiteen for veterinærpreparater
fastsette administrative strukturer og framgangsmåter som gjør
det mulig å utvikle den rådgivning av foretak som nevnes i
DUWLNNHOQUERNVWDYQ V UOLJPHGKHQV\QWLOXWYLNOLQJHQ
av nye behandlingsformer.
Hver komité skal opprette en fast arbeidsgruppe som skal drive
utelukkende med vitenskapelig rådgivning av foretak.
4. Komiteen for legemidler for mennesker og Komiteen for
YHWHULQ USUHSDUDWHUNDQGHUVRPGHDQVHUGHWKHQVLNWVPHVVLJ
søke veiledning i viktige spørsmål av allmenn vitenskapelig
eller etisk art.

Artikkel 57
1. Kontoret skal gi medlemsstatene og Fellesskapets
institusjoner best mulig vitenskapelig rådgivning i
DOOH GH VS¡UVPnO VRP DQJnU YXUGHULQJHQ DY NYDOLWHW
sikkerhet og virkning av legemidler for mennesker eller
YHWHULQ USUHSDUDWHURJVRPIUDPOHJJHVIRU.RQWRUHWLVDPVYDU
med legemiddelbestemmelsene i Fellesskapets regelverk.
Kontoret skal derfor særlig gjennom komiteene ha til oppgave
D  n VDPRUGQH GHQ YLWHQVNDSHOLJH YXUGHULQJHQ DY NYDOLWHW
sikkerhet og virkning av legemidler som er omfattet av
IHOOHVVNDSVIUDPJDQJVPnWHQHIRUPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH
b) å oversende på anmodning og gjøre offentlig tilgjengelig
YXUGHULQJVUDSSRUWHQH RYHUVLNWHQH RYHU SUHSDUDWHWV
HJHQVNDSHU PHUNLQJHQ RJ SDNQLQJVYHGOHJJHQH WLO
OHJHPLGOHQH
F  nVDPRUGQHWLOV\QHWPHGGHQIDNWLVNHEUXNHQDYOHJHPLGOHU
VRP HU JRGNMHQW L )HOOHVVNDSHW RJ JL UnG RP WLOWDN VRP
er nødvendige for å oppnå en sikker og effektiv bruk av
OHJHPLGOHQH V UOLJ JMHQQRP YXUGHULQJ VDPRUGQLQJ
av gjennomføringen av forpliktelser i forbindelse
med legemiddelovervåkingen samt overvåking av
JMHQQRPI¡ULQJHQ
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d) å formidle opplysninger om bivirkninger av legemidler
VRP HU JRGNMHQW L )HOOHVVNDSHW YHG KMHOS DY HQ GDWDEDVH
som alle medlemsstater skal kunne benytte seg av til enhver
WLGKHOVHSHUVRQHOOLQQHKDYHUHDYPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHU
samt offentligheten skal ha tilgang til databasene med ulike
WLOJDQJVUHWWLJKHWHULGHWSHUVRQRSSO\VQLQJHUYHUQHV

e) å bistå medlemsstater med rask underretning av
RSSO\VQLQJHURPOHJHPLGGHORYHUYnNLQJWLOKHOVHSHUVRQHOO

f) å formidle hensiktsmessige opplysninger om legemiddelRYHUYnNLQJWLORIIHQWOLJKHWHQ

g) å gi råd om grenseverdier for restmengder av
veterinærpreparater som kan tillates i næringsmidler av
DQLPDOVN RSSULQQHOVH L VDPVYDU PHG IRURUGQLQJ () 
QU

h) å gi vitenskapelige råd om bruken av antibiotika i dyr
bestemt til næringsmiddelproduksjon med sikte på å minske
forekomsten av resistens mot bakterier i Fellesskapet; slike
UnGVNDODMRXUI¡UHVYHGEHKRY

i) å samordne kontrollen med at reglene for god
IUDPVWLOOLQJVSUDNVLVJRGODERUDWRULHSUDNVLVRJJRGNOLQLVN
SUDNVLV RYHUKROGHV RJ PHG DW IRUSOLNWHOVHQH NQ\WWHW WLO
OHJHPLGGHORYHUYnNLQJHQRYHUKROGHV

j) på anmodning å yte vitenskapelig og teknisk støtte for å
EHGUH VDPDUEHLGHW PHOORP )HOOHVVNDSHW PHGOHPVVWDWHQH
internasjonale organisasjoner og tredjestater om
vitenskapelige og tekniske spørsmål i forbindelse med
YXUGHULQJHQ DY OHJHPLGOHU V UOLJ YHG GLVNXVMRQHU
som organiseres på internasjonale konferanser om
KDUPRQLVHULQJ

k) å registrere status for markedsføringstillatelser for
OHJHPLGOHUVRPXWVWHGHVHWWHUIHOOHVVNDSVIUDPJDQJVPnWHQH

l) å opprette en database for legemidler som offentligheten
VNDO KD WLOJDQJ WLO RJ VLNUH DW GHQ HU DMRXUI¡UW RJ GULYHV
uavhengig av legemiddelforetak; databasen skal forenkle
søk etter opplysninger som allerede er godkjent for
pakningsvedlegg; databasen skal omfatte en del om
legemidler som er godkjent til behandling av barn;
opplysningene til offentligheten skal formuleres på en
KHQVLNWVPHVVLJRJIRUVWnHOLJPnWH

m) å bistå Fellesskapet og medlemsstatene med å gi
helsepersonell og offentligheten opplysninger om
OHJHPLGOHUVRP.RQWRUHWKDUYXUGHUW
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n) å gi foretak råd om gjennomføringen av de ulike formene
for prøving og undersøkelser som er nødvendige for å
SnYLVHOHJHPLGOHQHVNYDOLWHWVLNNHUKHWRJYLUNQLQJ

o) å kontrollere at vilkårene fastsatt i Fellesskapets regelverk
RPOHJHPLGOHURJLPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQHRYHUKROGHV
i forbindelse med parallelldistribusjon av legemidler
JRGNMHQWLVDPVYDUPHGGHQQHIRURUGQLQJ

p) på Kommisjonens anmodning å utarbeide andre
vitenskapelige uttalelser om vurdering av legemidler
eller om utgangsmaterialer som brukes til framstilling av
OHJHPLGOHU

T  PHG KHQEOLNN Sn YHUQ DY IRONHKHOVHQ n LQQVDPOH
vitenskapelige opplysninger om sykdomsframkallende
VWRIIHU VRP NDQ EUXNHV L ELRORJLVN NULJI¡ULQJ KHUXQGHU
om forekomsten av vaksiner og andre legemidler som kan
IRUHE\JJHHOOHUEHNMHPSHYLUNQLQJHQHDYVOLNHVWRIIHU

r) å samordne overvåkingen av kvaliteten på legemidler som
EULQJHVLRPVHWQLQJYHGnNUHYHDWHWRIIHQWOLJODERUDWRULXP
for kontroll av legemidler eller et annet laboratorium som
HQPHGOHPVVWDWKDUXWSHNWWLOGHWWHIRUPnONRQWUROOHUHUDW
OHJHPLGGHOHWRYHUKROGHUGHWLOODWWHVSHVL¿NDVMRQHQH

s) å oversende årlig til budsjettmyndigheten alle relevante
opplysninger om vurderingsresultatene.

2. Databasen fastsatt i nr. 1 bokstav l) skal omfatte
RYHUVLNWHQH RYHU SUHSDUDWHQHV HJHQVNDSHU SDNQLQJVYHGOHJJHW
WLO SDVLHQWHQ HOOHU EUXNHUHQ RJ RSSO\VQLQJHQH Sn PHUNLQJHQ
Databasen skal utvikles trinnvis og først og fremst omfatte
legemidler godkjent i henhold til denne forordning samt
legemidler godkjent i henhold til avdeling III i kapittel 4 i
henholdsvis direktiv 2001/83/EF og direktiv 2001/82/EF.
Databasen skal deretter utvides til å omfatte alle legemidler
som bringes i omsetning i Fellesskapet.

Om nødvendig skal databasen også omfatte henvisninger
til opplysninger om kliniske prøvinger som pågår eller er
JMHQQRPI¡UWRJVRPLQQJnULGDWDEDVHQIRUNOLQLVNHSU¡YLQJHU
fastsatt i artikkel 11 i direktiv 2001/20/EF. I samråd med
medlemsstatene skal Kommisjonen utgi retningslinjer for
hvilke opplysningsrubrikker som kan tas med og hvilke som
kan gjøres tilgjengelige for offentligheten.
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Artikkel 58

Artikkel 61

 ,QQHQIRU UDPPHQ DY VDPDUEHLGHW PHG 9HUGHQV KHOVH
organisasjon kan Kontoret gi en vitenskapelig uttalelse med
henblikk på vurdering av visse legemidler for mennesker
som utelukkende er beregnet på markedsføring utenfor
Fellesskapet. For det formålet skal det framlegges en søknad
for Kontoret i samsvar med bestemmelsene i artikkel 6.
.RPLWHHQIRUOHJHPLGOHUIRUPHQQHVNHUNDQHWWHUVDPUnGPHG
9HUGHQVKHOVHRUJDQLVDVMRQXWDUEHLGHHQYLWHQVNDSHOLJXWWDOHOVH
i samsvar med artikkel 69. Bestemmelsene i artikkel 10 får ikke
anvendelse.

1. Etter samråd med styret skal hver medlemsstat utnevne
et medlem og et varamedlem til Komiteen for legemidler for
mennesker og et medlem og et varamedlem til Komiteen for
veterinærpreparater i en periode på tre år som kan forlenges.

2. Nevnte komité skal opprette særlige saksbehandlingsregler
IRUJMHQQRPI¡ULQJHQDYQURJIRUYLWHQVNDSHOLJUnGJLYQLQJ

9DUDPHGOHPPHQH VNDO UHSUHVHQWHUH RJ VWHPPH Sn YHJQH DY
fraværende medlemmer og kan fungere som rapportører i
samsvar med artikkel 62.

Medlemmer og varamedlemmer skal velges på grunnlag
av sin rolle og erfaring med vurdering av legemidler for
mennesker eller veterinærpreparater og skal representere sine
vedkommende nasjonale myndigheter.

Artikkel 59
1. Kontoret skal påse at det tidlig kan påvise mulige kilder
WLONRQÀLNWPHOORPHJQHYLWHQVNDSHOLJHXWWDOHOVHURJXWWDOHOVHU
IUDDQGUHRUJDQHUVRPHURSSUHWWHWJMHQQRPIHOOHVVNDSVUHWWHQ
og som utfører lignende oppgaver i forbindelse med spørsmål
av allmenn interesse.
 'HUVRP .RQWRUHW SnYLVHU HQ PXOLJ NLOGH WLO NRQÀLNW
skal det ta kontakt med det berørte organet for å sikre at alle
relevante vitenskapelige opplysninger blir delt og klarlegge
hvilke vitenskapelige spørsmål som eventuelt er årsaken til
NRQÀLNWHQ
 'HUVRP GHW HU HQ JUXQQOHJJHQGH NRQÀLNW RP
YLWHQVNDSHOLJH VS¡UVPnO RJ GHW EHU¡UWH RUJDQHW HU HW
IHOOHVVNDSVNRQWRU HOOHU HQ YLWHQVNDSVNRPLWp VNDO .RQWRUHW
RJGHWEHU¡UWHRUJDQHWVDPDUEHLGHHQWHQIRUnO¡VHNRQÀLNWHQ
eller for å framlegge et felles dokument for Kommisjonen som
UHGHJM¡UIRUGHYLWHQVNDSHOLJHVS¡UVPnOHQHGHWHUNRQÀLNWRP
Dokumentet skal offentliggjøres umiddelbart etter at det er
vedtatt.
 'HUVRP GHW HU HQ JUXQQOHJJHQGH NRQÀLNW RP
YLWHQVNDSHOLJH VS¡UVPnO RJ GHW EHU¡UWH RUJDQHW HU HW RUJDQ
L HQ PHGOHPVVWDW VNDO .RQWRUHW RJ GHW EHU¡UWH QDVMRQDOH
RUJDQHWPHGPLQGUHQRHDQQHWHUIDVWVDWWLGHQQHIRURUGQLQJ
LGLUHNWLY()HOOHULGLUHNWLY()VDPDUEHLGH
HQWHQ IRU n O¡VH NRQÀLNWHQ HOOHU IRU n XWDUEHLGH HW GRNXPHQW
VRPUHGHJM¡UIRUGHYLWHQVNDSHOLJHVS¡UVPnOHQHGHWHUNRQÀLNW
om. Dokumentet skal offentliggjøres umiddelbart etter at det er
vedtatt.

Artikkel 60
3nDQPRGQLQJIUD.RPPLVMRQHQVNDO.RQWRUHWPHGKHQV\QWLO
JRGNMHQWHOHJHPLGOHUVDPOHLQQDOOHWLOJMHQJHOLJHRSSO\VQLQJHU
om de metoder som medlemsstatenes vedkommende
myndigheter bruker for å bestemme den terapeutiske
merverdien til nye legemidler.

2. Komiteene kan selv utnevne høyst fem ytterligere
PHGOHPPHU VRP YHOJHV Sn JUXQQODJ DY V UOLJ YLWHQVNDSHOLJ
kompetanse. Medlemmene skal utnevnes for en periode på tre
nUVRPNDQIRUOHQJHVRJVNDOLNNHKDYDUDPHGOHPPHU

1nUVOLNHPHGOHPPHUVNDOXWQHYQHVVNDONRPLWHHQHNODUOHJJH
medlemmenes særlig utfyllende vitenskapelige kompetanse.
0HGOHPPHU VRP XWQHYQHV DY NRPLWHHQ VNDO YHOJHV EODQW
sakkyndige som medlemsstatene eller Kontoret har nominert.

3. Medlemmene av de enkelte komiteene kan bistås av
sakkyndige innenfor særlige vitenskapelige eller tekniske
områder.

4. Kontorets daglige leder eller dennes representant og
representanter for Kommisjonen skal ha rett til å delta i
DOOH P¡WHU L NRPLWHHQH DUEHLGVJUXSSHQH GH UnGJLYHQGH
vitenskapsgruppene og i alle andre møter som Kontoret eller
dets komiteer innkaller til.

5. I tillegg til å innhente objektive vitenskapelige uttalelser
RPVS¡UVPnOVRPIRUHOHJJHV)HOOHVVNDSHWRJPHGOHPVVWDWHQH
skal medlemmene i hver komité sikre hensiktsmessig samordning mellom Kontorets oppgaver og arbeidet som utføres av
YHGNRPPHQGHQDVMRQDOHP\QGLJKHWHUKHUXQGHUGHUnGJLYHQGH
organer som beskjeftiger seg med markedsføringstillatelser.

6. Komitémedlemmer og sakkyndige med ansvar for
vurdering av legemidler skal anvende de vitenskapelige
vurderinger og ressurser som de nasjonale organene for
markedsføringstillatelse har til rådighet. Hver vedkommende
nasjonale myndighet skal overvåke det vitenskapelige nivået
Sn RJ XDYKHQJLJKHWHQ DY YXUGHULQJHQ RJ WLOUHWWHOHJJH IRU
arbeidet til de utnevnte komitémedlemmene og de sakkyndige.
Medlemsstatene skal unnlate å gi komitémedlemmer og
sakkyndige instruksjoner som er uforenlige med deres egne
oppgaver eller med Kontorets oppgaver og ansvarsområder.
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 9HG XWIRUPLQJ DY XWWDOHOVHQ VNDO KYHU NRPLWp JM¡UH VLWW
ytterste for å oppnå vitenskapelig enighet. Dersom det ikke
NDQRSSQnVHQLJKHWVNDOXWWDOHOVHQEHVWnDYÀHUWDOOHWVKROGQLQJ
samt de avvikende holdningene og begrunnelsene for dem.

8.
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ny vurdering kan berøre bare de punkter i den opprinnelige
XWWDOHOVHQVRPV¡NHUHQLIRUYHLHQKDUSHNWSnRJGHQVNDOE\JJH
bare på de vitenskapelige opplysninger som forelå da Komiteen
vedtok sin opprinnelige uttalelse. Søkeren kan anmode om at
komiteen holder samråd med en rådgivende vitenskapsgruppe i
forbindelse med den nye vurderingen.

Hver komité fastsetter sin forretningsorden.

I forretningsordenen skal det særlig fastsettes

D  IUDPJDQJVPnWHUIRUXWQHYQLQJRJXWVNLIWQLQJDYOHGHUHQ

b) framgangsmåter i forbindelse med arbeidsgrupper og
UnGJLYHQGHYLWHQVNDSVJUXSSHURJ

F  HQ IUDPJDQJVPnWH IRU YHGWDN DY KDVWHXWWDOHOVHU V UOLJ
i forbindelse med bestemmelsene om markeds- og
legemiddelovervåking i denne forordning.

Forretningsordenen trer i kraft når Kommisjonen og styret har
avgitt positiv uttalelse.

Artikkel 62
 'HUVRP.RPLWHHQIRUOHJHPLGOHUIRUPHQQHVNHU.RPLWHHQ
for plantelegemidler eller Komiteen for veterinærpreparater
i samsvar med bestemmelsene i denne forordning er pålagt å
YXUGHUHHWOHJHPLGGHOVNDOGHQXWQHYQHHWDYVLQHPHGOHPPHU
til å opptre som rapportør og samordne vurderingen. Den berørte
komiteen kan utnevne et annet medlem til medrapportør.

9HG VDPUnG PHG GH UnGJLYHQGH YLWHQVNDSVJUXSSHQH QHYQW
i artikkel 56 nr. 2 skal Komiteen framlegge for gruppene
utkastet til vurderingsrapport(er) som rapportøren eller
medrapportøren har utarbeidet. Uttalelsen avgitt av den
rådgivende vitenskapsgruppen skal oversendes lederen i den
relevante Komiteen innen fristene fastsatt i artikkel 6 nr. 3 og
artikkel 31 nr. 3.

Innholdet i uttalelsen skal inngå i vurderingsrapporten som skal
offentliggjøres i henhold til artikkel 13 nr. 3 og artikkel 38 nr. 3.

'HUVRPGHWDQPRGHVRPHQQ\YXUGHULQJDYHQDYXWWDOHOVHQH
skal den berørte Komiteen utnevne en annen rapportør og
eventuelt en annen medrapportør enn de som ble utnevnt i
forbindelse med den første uttalelsen. Framgangsmåten for

2. Medlemsstatene skal oversende Kontoret navnene på
nasjonale sakkyndige med dokumentert erfaring i vurdering av
legemidler som kan delta i arbeidsgruppene eller de rådgivende
vitenskapsgruppene under Komiteen for legemidler for
PHQQHVNHU.RPLWHHQIRUSODQWHOHJHPLGOHUHOOHU.RPLWHHQIRU
YHWHULQ USUHSDUDWHUPHGDQJLYHOVHDYGHUHVNYDOL¿NDVMRQHURJ
særlige sakkunnskap.

Kontoret skal holde en ajourført liste over akkrediterte
sakkyndige. Listen skal omfatte de sakkyndige nevnt i første
ledd og andre sakkyndige direkte utnevnt av Kontoret. Listen
skal ajourføres.

3. Rapportørenes og de sakkyndiges tjenester skal omfattes
av skriftlige kontrakter mellom Kontoret og den berørte
personen eller eventuelt mellom Kontoret og den berørte
personens arbeidsgiver.

Den berørte personen eller dennes arbeidsgiver skal lønnes etter
KRQRUDUVDWVHU VRP VNDO LQQJn L GH ¿QDQVLHOOH EHVWHPPHOVHQH
vedtatt av styret.

 <WLQJ DY YLWHQVNDSHOLJH WMHQHVWHU VRP GHW ¿QQHV ÀHUH
PXOLJH \WHUH DY NDQ PHGI¡UH EHKRY IRU HQ LQWHUHVVHWHJQLQJ
forutsatt at de vitenskapelige og tekniske forhold ligger til rette
IRUGHWRJGHUVRPGHWHUKHQVLNWVPHVVLJLIRUKROGWLONRQWRUHWV
RSSJDYHUV UOLJIRUnVLNUHHWK¡\WYHUQHQLYnIRUIRONHKHOVHQ

Styret skal vedta egnede framgangsmåter etter forslag fra
lederen.

5. Kontoret eller enhver komité nevnt i artikkel 56 nr. 1 kan
benytte seg av sakkyndige for å utføre andre særlige oppgaver
som de er pålagt.

Artikkel 63
1. Navnet på medlemmene i komiteene nevnt i artikkel 56
QU  VNDO RIIHQWOLJJM¡UHV 9HG RIIHQWOLJJM¡ULQJ DY GH HQNHOWH
XWQHYQHOVHQHVNDOKYHUWPHGOHPVIDJOLJHNYDOL¿NDVMRQHUDQJLV
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 6W\UHPHGOHPPHU NRPLWpPHGOHPPHU UDSSRUW¡UHU RJ
sakkyndige skal ikke ha økonomiske eller andre interesser
i legemiddelindustrien som kan påvirke deres upartiskhet.
De forplikter seg til å handle uavhengig og i offentlighetens
interesse og til å avgi en årlig erklæring om sine økonomiske
interesser. Enhver indirekte interesse knyttet til denne industrien
VNDORSSI¡UHVLHWUHJLVWHUVRPVNDOI¡UHVDY.RQWRUHWRJVRP
offentligheten på anmodning skal få adgang til i Kontorets
lokaler.

Kontorets atferdsregler skal inneholde bestemmelser om
JMHQQRPI¡ULQJHQ DY GHQQH DUWLNNHO V UOLJ PHG KHQV\Q WLO
mottak av gaver.

6W\UHPHGOHPPHU NRPLWpPHGOHPPHU UDSSRUW¡UHU RJ
VDNN\QGLJHVRPGHOWDUL.RQWRUHWVP¡WHUHOOHUDUEHLGVJUXSSHU
skal på hvert møte avgi en erklæring om eventuelle interesser
som kan anses å påvirke deres uavhengighet i forhold til sakene
på dagsordenen. Erklæringene skal gjøres tilgjengelig for
offentligheten.

2.10.2014

I  DOOHSHUVRQDOVDNHU

g) å ivareta sekretariatsoppgaver for styret.

3. Hvert år skal den daglige lederen forelegge styret til
godkjenning et utkast til rapport om Kontorets virksomhet
IRUHJnHQGH nU RJ HW XWNDVW WLO DUEHLGVSURJUDP IRU QHVWH nU
idet det skilles mellom Kontorets virksomhet med hensyn til
OHJHPLGOHUIRUPHQQHVNHUPHGKHQV\QWLOSODQWHOHJHPLGOHURJ
med hensyn til veterinærpreparater.

Utkastet til rapport om Kontorets virksomhet foregående år
skal inneholde opplysninger om antall søknader som er vurdert
DY .RQWRUHW KYRU ODQJ WLG YXUGHULQJHQH KDU WDWW RJ KYLONH
OHJHPLGOHUVRPHUJRGNMHQWLNNHJRGNMHQWHOOHUWLOEDNHNDOW

Artikkel 65
Artikkel 64
1. Den daglige lederen skal utnevnes av styret på forslag
fra Kommisjonen for en periode på fem år på grunnlag av
en liste over kandidater som Kommisjonen har foreslått etter
en interessetegning offentliggjort i Den europeiske unions
tidende og andre steder. Før utnevnelsen skal kandidaten som
VW\UHWKDUQRPLQHUWVWUDNVLQYLWHUHVWLOnDYJLHQHUNO ULQJWLO
Europaparlamentet og til å svare på eventuelle spørsmål fra
GHWVPHGOHPPHU9HGNRPPHQGHVPDQGDWNDQIRUQ\HVpQJDQJ
Styret kan på anmodning fra Kommisjonen avsette den daglige
lederen.
2. Den daglige lederen skal være Kontorets juridiske
UHSUHVHQWDQW9HGNRPPHQGHVNDOKDDQVYDUHWIRU

 6W\UHWVNDOEHVWnDYpQUHSUHVHQWDQWIUDKYHUPHGOHPVVWDW
to representanter fra Kommisjonen og to representanter fra
Europaparlamentet.

I tillegg skal Rådet i samråd med Europaparlamentet
XWQHYQH WR UHSUHVHQWDQWHU IUD SDVLHQWRUJDQLVDVMRQHU pQ
representant fra legeorganisasjoner og én representant
fra veterinærorganisasjoner på grunnlag av en liste som
.RPPLVMRQHQ XWDUEHLGHU RJ VRP LQQHKROGHU EHW\GHOLJ
ÀHUH QDYQ HQQ DQWDOOHW PHGOHPPHU VRP VNDO XWQHYQHV
/LVWHQ VRP .RPPLVMRQHQ XWDUEHLGHU VNDO VDPPHQ PHG
relevant dokumentasjon oversendes Europaparlamentet.
Europaparlamentet skal så snart som mulig og innen tre
PnQHGHUHWWHUDWGHWHUXQGHUUHWWHWIUDPOHJJHVLQHV\QVSXQNWHU
IRU5nGHWVRPGHUHWWHUVNDOXWQHYQHVW\UHW

D  GHQGDJOLJHDGPLQLVWUDVMRQDY.RQWRUHW
b) å ivareta de av Kontorets ressurser som er nødvendige for å
gjennomføre virksomheten til komiteene nevnt i artikkel 56
QU  KHUXQGHU n VNDIIH WLO YHLH HJQHW YLWHQVNDSHOLJ RJ
WHNQLVNVW¡WWH
F  nVLNUHDWIULVWHQHVRPHUIDVWVDWWL)HOOHVVNDSHWVUHJHOYHUN
IRUYHGWDNHOVHDY.RQWRUHWVXWWDOHOVHURYHUKROGHV
d) å sikre hensiktsmessig samordning mellom komiteene
QHYQWLDUWLNNHOQU
e) å utarbeide utkastet til oversikt over Kontorets overslag
over inntekter og utgifter og for gjennomføringen av
.RQWRUHWVEXGVMHWW

Styremedlemmene skal utnevnes på en måte som sikrer høyest
PXOLJ IDJOLJ QLYn HW EUHGW VSHNWHU DY UHOHYDQW VDNNXQQVNDS
RJVW¡UVWPXOLJJHRJUD¿VNVSUHGQLQJLQQHQIRU'HQHXURSHLVNH
union.

2. Styremedlemmene skal utnevnes på grunnlag av relevant
VDNNXQQVNDSRPOHGHOVHRJHYHQWXHOWHUIDULQJPHGOHJHPLGOHU
for mennesker eller veterinærpreparater.

3. Hver medlemsstat og Kommisjonen skal utnevne
sine styremedlemmer samt et varamedlem som erstatter et
fraværende medlem og stemmer på vedkommendes vegne.
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4. Representantenes mandat skal være på tre år. Mandatet
kan fornyes.

5.

Styret skal velge en formann blant styremedlemmene.

Styreformannens mandat skal være på tre år og utløper når
vedkommende ikke lenger er medlem av styret. Mandatet kan
fornyes én gang.

 6W\UHWV EHVOXWQLQJHU VNDO WUHIIHV PHG WR WUHGHOV ÀHUWDOO
blant medlemmene.

7.

Styret skal fastsette sin forretningsorden.

Nr. 56/751

J  YHGWDGHLQWHUQH¿QDQVLHOOHEHVWHPPHOVHQH DUWLNNHO 

h) vedta gjennomføringsbestemmelser om personalvedtektene
DUWLNNHO 

i) opprette forbindelser med berørte parter og fastsette
YLONnUHQHVRPVNDOJMHOGH DUWLNNHO 

j) vedta bestemmelser om å yte bistand til legemiddelforetak
DUWLNNHO 

k) vedta regler som sikrer offentlighetens adgang til
opplysninger om godkjenning eller overvåking av
legemidler (artikkel 80).

8. Styret kan invitere lederne for vitenskapskomiteene til
P¡WHQHPHQGHVNDOLNNHKDVWHPPHUHWW

Kapittel 2
Finansielle bestemmelser

9. Styret skal godkjenne Kontorets årlige arbeidsprogram og
RYHUVHQGHGHWWLO(XURSDSDUODPHQWHW5nGHW.RPPLVMRQHQRJ
medlemsstatene.

10. Styret skal vedta årsrapporten om Kontorets virksomhet
RJRYHUVHQGHGHQWLO(XURSDSDUODPHQWHW5nGHW.RPPLVMRQHQ
'HQ ¡NRQRPLVNH RJ VRVLDOH NRPLWp 5HYLVMRQVUHWWHQ RJ
medlemsstatene innen 15. juni.

Artikkel 66
Styret skal
a) vedta en uttalelse om forretningsordenen til Komiteen
for legemidler for mennesker og Komiteen for
YHWHULQ USUHSDUDWHU DUWLNNHO 
b) vedta framgangsmåter for ytingen av vitenskapelige
WMHQHVWHU DUWLNNHO 
F  XWQHYQHGHQGDJOLJHOHGHUHQ DUWLNNHO 
d) vedta det årlige arbeidsprogrammet og oversende
GHW WLO (XURSDSDUODPHQWHW 5nGHW .RPPLVMRQHQ RJ
PHGOHPVVWDWHQH DUWLNNHO 
e) godkjenne årsrapporten om Kontorets virksomhet og
RYHUVHQGHGHQWLO(XURSDSDUODPHQWHW5nGHW.RPPLVMRQHQ
'HQ ¡NRQRPLVNH RJ VRVLDOH NRPLWp 5HYLVMRQVUHWWHQ RJ
PHGOHPVVWDWHQHLQQHQMXQL DUWLNNHO 
I  YHGWD.RQWRUHWVEXGVMHWW DUWLNNHO 

Artikkel 67
 )RUKYHUWUHJQVNDSVnUVRPVNDOWLOVYDUHNDOHQGHUnUHWVNDO
det utarbeides overslag over alle Kontorets inntekter og utgifter
som skal omfattes av Kontorets budsjett.

2.

Inntektene og utgiftene i budsjettet skal være i balanse.

3. Kontorets inntekter skal bestå av et bidrag fra Fellesskapet
og de gebyrer som foretakene betaler for å få og opprettholde
en markedsføringstillatelse i Fellesskapet og for andre tjenester
som kontoret yter.

Europaparlamentet og Rådet (heretter kalt «budsjettP\QGLJKHWHQª  VNDO YHG EHKRY YXUGHUH Sn Q\WW VW¡UUHOVHQ Sn
Fellesskapets bidrag på grunnlag av en behovsanalyse og idet
det tas hensyn til størrelsen på gebyrene.

 9LUNVRPKHW L IRUELQGHOVH PHG OHJHPLGGHORYHUYnNLQJ
drift av kommunikasjonsnett og markedsovervåking skal
tildeles tilstrekkelig offentlige midler i forhold til de pålagte
oppgaver.

 .RQWRUHWV XWJLIWHU VNDO RPIDWWH O¡QQ WLO SHUVRQDOH
NRVWQDGHUWLODGPLQLVWUDVMRQRJLQIUDVWUXNWXUGULIWVXWJLIWHUVDPW
utgifter i forbindelse med kontrakter inngått med tredjemann.

 +YHUWnUVNDOVW\UHWSnJUXQQODJDYHWXWNDVWXWDUEHLGHWDY
GHQGDJOLJHOHGHUHQODJHHWRYHUVODJRYHU.RQWRUHWVLQQWHNWHU
RJ XWJLIWHU IRU NRPPHQGH UHJQVNDSVnU 2YHUVODJHW VRP VNDO
RPIDWWHHWXWNDVWWLOVWLOOLQJVSODQVNDORYHUVHQGHVDYVW\UHWWLO
Kommisjonen innen 31. mars.
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7. Kommisjonen
skal
oversende
overslaget
til
budsjettmyndigheten sammen med det foreløpige utkastet til
Den europeiske unions alminnelige budsjett.

8. På grunnlag av overslaget skal Kommisjonen i det
foreløpige utkastet til Den europeiske unions alminnelige
budsjett angi de beløp den mener er nødvendige med tanke
Sn VWLOOLQJVRYHUVLNWHQ RJ VW¡UUHOVHQ Sn WLOVNXGGHW VRP VNDO
EHODVWHV GHW DOPLQQHOLJH EXGVMHWW RJ GHW VNDO IUDPOHJJHV IRU
budsjettmyndigheten i samsvar med traktatens artikkel 272.

9. Budsjettmyndigheten skal godkjenne bevilgningene i
form av tilskudd til Kontoret.

Budsjettmyndigheten skal vedta Kontorets stillingsoversikt.

10. Budsjettet skal vedtas av styret. Det blir endelig når Den
europeiske unions alminnelige budsjett er endelig vedtatt. Det
skal tilpasses ved behov.

11. Enhver endring i stillingsoversikten og budsjettet
skal medføre et endringsbudsjett som skal oversendes
budsjettmyndigheten til orientering.

12. Styret skal så snart som mulig underrette
budsjettmyndigheten om at det har til hensikt å gjennomføre
prosjekter som kan ha betydelige økonomiske konsekvenser
IRU¿QDQVLHULQJHQDYEXGVMHWWHWV UOLJSURVMHNWHULIRUELQGHOVH
PHGIDVWHLHQGRPIRUHNVHPSHOOHLHHOOHUNM¡SDYE\JQLQJHU
Styret skal underrette Kommisjonen om dette.

Dersom en avdeling av budsjettmyndigheten har meddelt at den
KDUWLOKHQVLNWnDYJLHQXWWDOHOVHVNDOGHQRYHUVHQGHXWWDOHOVHQ
til styret innen seks uker etter underretningen om prosjektet.

Artikkel 68
1.

Den daglige lederen skal gjennomføre Kontorets budsjett.

2. Senest 1. mars etter utgangen av hvert regnskapsår
skal Kontorets regnskapsfører oversende Kommisjonens
regnskapsfører det foreløpige årsregnskapet ledsaget av
en rapport om budsjettforvaltningen og den økonomiske
forvaltningen for regnskapsåret. Kommisjonens regnskapsfører
skal konsolidere institusjonenes og de desentraliserte
organisasjonenes foreløpige årsregnskap i samsvar med
DUWLNNHO  L ¿QDQVUHJOHPHQWHW VRP InU DQYHQGHOVH Sn 'H
europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(1) (heretter kalt
©GHWDOPLQQHOLJH¿QDQVUHJOHPHQWª 
(1  5nGVIRURUGQLQJ () (XUDWRP  QU  DY  MXQL  RP
¿QDQVUHJOHPHQWHW VRP InU DQYHQGHOVH Sn 'H HXURSHLVNH IHOOHVVNDSV
DOPLQQHOLJHEXGVMHWW ()7/DYV 
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3. Senest 31. mars etter utgangen av hvert regnskapsår
skal Kommisjonens regnskapsfører oversende Kontorets
foreløpige årsregnskap ledsaget av en rapport om budsjettog økonomistyringen for regnskapsåret til Revisjonsretten.
Rapporten om budsjett- og økonomistyringen for regnskapsåret
skal også oversendes Europaparlamentet og Rådet.

4. Når Revisjonsrettens merknader om Kontorets foreløpige
nUVUHJQVNDS HU PRWWDWW RJ L KHQKROG WLO DUWLNNHO  L GHW
DOPLQQHOLJH¿QDQVUHJOHPHQWVNDOGHQGDJOLJHOHGHUHQSnHJHW
ansvar utarbeide Kontorets endelige årsregnskap og framlegge
det for styret for en uttalelse.

5. Kontorets styre skal avgi en uttalelse om Kontorets
endelige årsregnskap.

6. Senest 1. juli i påfølgende regnskapsår skal den
daglige lederen oversende det endelige årsregnskapet til
(XURSDSDUODPHQWHW 5nGHW .RPPLVMRQHQ RJ 5HYLVMRQVUHWWHQ
ledsaget av styrets uttalelse.

7.

Det endelige årsregnskapet skal offentliggjøres.

8. Kontorets daglige leder skal gi Revisjonsretten et svar på
GHQVPHUNQDGHULQQHQVHSWHPEHU9HGNRPPHQGHVNDORJVn
sende svaret til styret.

9. Den daglige lederen skal på Europaparlamentets
anmodning og i samsvar med artikkel 146 nr. 3 i det
DOPLQQHOLJH¿QDQVUHJOHPHQWIUDPOHJJHIRU(XURSDSDUODPHQWHW
alle opplysninger som er nødvendige for at framgangsmåten
for innvilgning av ansvarsfrihet for gjeldende regnskapsår
fungerer på en tilfredsstillende måte.

 (XURSDSDUODPHQWHWVNDOI¡UDSULOnU1SnDQEHIDOLQJ
IUD5nGHWVRPVNDOWUHIIHVLQEHVOXWQLQJPHGNYDOL¿VHUWÀHUWDOO
innvilge den daglige lederen ansvarsfrihet ved gjennomføringen
av budsjettet for år N.

 6W\UHW VNDO YHGWD .RQWRUHWV ¿QDQVLHOOH UHJOHU HWWHU
samråd med Kommisjonen. De skal ikke avvike fra
NRPPLVMRQVIRURUGQLQJ () (XUDWRP  QU  DY
 QRYHPEHU  RP GHW ¿QDQVLHOOH UDPPHUHJOHPHQW IRU
RUJDQHQHQHYQWLDUWLNNHOLUnGVIRURUGQLQJ ()(XUDWRP 
QURP¿QDQVUHJOHPHQWHWVRPInUDQYHQGHOVHSn'H
europeiske fellesskaps alminnelige budsjett(2 PHGPLQGUHGHW
er nødvendig som følge av Kontorets særlige behov og bare
etter at Kommisjonen har gitt sin godkjenning.
(2  ()7/DYV
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Artikkel 69
 )RU n EHNMHPSH EHGUDJHUL NRUUXSVMRQ RJ DQGUH
ulovlige aktiviteter bør bestemmelsene i europaparlamentsog rådsforordning (EF) nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om
undersøkelser som foretas av Det europeiske kontor for
bedrageribekjempelse (OLAF)(1 InXEHJUHQVHWDQYHQGHOVH

2. Kontoret skal tiltre den tverrinstitusjonelle avtalen av
25. mai 1999 om interne undersøkelser som foretas av Det
HXURSHLVNH NRQWRU IRU EHGUDJHULEHNMHPSHOVH 2/$)  RJ
umiddelbart utarbeide relevante bestemmelser som skal gjelde
for Kontorets ansatte.

Nr. 56/753

Domstolen skal ha myndighet i alle tvister om erstatning for
slike skader.

3. Det personlige ansvaret til Kontorets tjenestemenn skal
reguleres ved de relevante vilkårene som gjelder for Kontorets
personale.

Artikkel 73
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001
DY  PDL  RP RIIHQWOLJ WLOJDQJ WLO (XURSDSDUODPHQWHWV
Rådets og Kommisjonens dokumenter(2) får anvendelse på
dokumenter som Kontoret er i besittelse av.

Artikkel 70
1. Strukturen og størrelsen på gebyrene nevnt i artikkel 67
QU  VNDO IDVWVHWWHV DY 5nGHW VRP WUHIIHU VLQ EHVOXWQLQJ Sn
YLONnUHQH IDVWVDWW L WUDNWDWHQ HWWHU IRUVODJ IUD .RPPLVMRQHQ
etter at Kommisjonen har holdt samråd med organisasjoner
som representerer legemiddelindustriens interesser på
fellesskapsplan.

2. Det skal imidlertid vedtas bestemmelser i samsvar med
framgangsmåten nevnt i artikkel 87 nr. 2 om betingelsene for at
VPnRJPHOORPVWRUHEHGULIWHUNDQEHWDOHODYHUHJHE\UHUXWVHWWH
betalingen av gebyret eller motta administrativ bistand.

Kapittel 3

Kontoret skal opprette et register i henhold til artikkel 2 nr. 4
i forordning (EF) nr. 1049/2001 for å gjøre tilgjengelig alle
dokumenter som offentligheten har adgang til i henhold til
denne forordning.

Styret skal treffe tiltak for å gjennomføre forordning (EF)
nr. 1049/2001 senest seks måneder før ikrafttredelsen av denne
forordning.

De vedtak som gjøres av Kontoret i henhold til artikkel 8 i
IRURUGQLQJ () QUNDQLQQNODJHVWLORPEXGHWHOOHU
IUDPOHJJHV IRU 'RPVWROHQ L KHQKROG WLO YLONnUHQH IDVWVDWW L
traktatens artikkel 195 og 230.

Alminnelige bestemmelser for Kontoret
Artikkel 71
Kontoret skal ha status som rettssubjekt. Det skal i samtlige
medlemsstater ha den mest omfattende rettslige handleevnen
som tillegges juridiske personer i henhold til nasjonal
lovgivning. Det skal særlig kunne anskaffe eller avhende løsøre
og fast eiendom og kan opptre som part i en rettergang.

Artikkel 72
1. Kontorets erstatningsansvar i kontraktsforhold skal
reguleres ved den lovgivning som gjelder for den aktuelle
kontrakten. De europeiske fellesskaps domstol skal ha
myndighet i henhold til enhver voldgiftsklausul i en kontrakt
som Kontoret har inngått.

Artikkel 74
Protokollen om De europeiske fellesskaps privilegier og
immunitet skal gjelde for Kontoret.

Artikkel 75
Kontorets personale skal være underlagt de regler og vedtekter
som gjelder for tjenestemenn og annet personale i De
europeiske fellesskap. Overfor sine ansatte skal Kontoret utøve
den myndighet som tilfaller ansettelsesmyndigheten.

Styret skal vedta de nødvendige gjennomføringsbestemmelser
i samråd med Kommisjonen.

Artikkel 76
 9HG HUVWDWQLQJVDQVYDU XWHQIRU NRQWUDNWVIRUKROG VNDO
.RQWRUHW L VDPVYDU PHG GH DOPLQQHOLJH UHWWVSULQVLSSHU VRP
HU IHOOHV IRU PHGOHPVVWDWHQHV ORYJLYQLQJ HUVWDWWH DOOH VNDGHU
forårsaket av Kontoret eller dets tjenestemenn i utøvelsen av
deres oppgaver.

6W\UHPHGOHPPHQH PHGOHPPHQH DY NRPLWHHQH QHYQW L
artikkel 56 nr. 1 samt sakkyndige og tjenestemenn og andre
DQVDWWHYHG.RQWRUHWVNDORJVnHWWHUDWGHUHVPDQGDWKDUXWO¡SW
ha plikt til ikke å bringe videre opplysninger som er av en slik
art at de er underlagt taushetsplikt.

(1  ()7/DYV

(2  ()7/DYV
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Artikkel 77
Kommisjonen kan etter avtale med styret og vedkommende
komité innby representanter for internasjonale organisasjoner
VRP EHU¡UHV DY KDUPRQLVHULQJHQ DY UHJOHQH IRU OHJHPLGOHU
WLO n GHOWD VRP REVHUYDW¡UHU L .RQWRUHWV DUEHLG9LONnUHQH IRU
deltakingen skal fastsettes på forhånd av Kommisjonen.
Artikkel 78
1. Styret skal etter avtale med Kommisjonen utarbeide
hensiktsmessige kontakter mellom Kontoret og representanter
IRU LQGXVWULHQ IRUEUXNHUQH SDVLHQWHQH RJ KHOVHSHUVRQHOOHW
Kontaktene kan omfatte observatører som deltar i visse deler
DY.RQWRUHWVDUEHLGSnYLONnUVRPVW\UHWKDUIDVWVDWWSnIRUKnQG
etter avtale med Kommisjonen.
2. Komiteene nevnt i artikkel 56 nr. 1 samt enhver
arbeidsgruppe og rådgivende vitenskapsgruppe som er opprettet
LVDPVYDUPHGQHYQWHDUWLNNHOVNDOLIRUELQGHOVHPHGDOPLQQHOLJH
VS¡UVPnOWDNRQWDNWPHGKHQEOLNNSnUnGJLYQLQJPHGSDUWHU
VRP EHU¡UHV DY OHJHPLGGHOEUXN V UOLJ SDVLHQWRUJDQLVDVMRQHU
og foreninger for helsepersonell. Rapportører utnevnt av
NRPLWHHQH NDQ PHG KHQEOLNN Sn UnGJLYQLQJ WD NRQWDNW
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med representanter for pasientorganisasjoner og foreninger
for helsepersonell om deres erfaringer med det berørte
legemiddelet.
Artikkel 79
For veterinærpreparater med et begrenset marked eller
veterinærpreparater som er beregnet på sykdommer med
UHJLRQDO XWEUHGHOVH VNDO VW\UHW YHGWD GH WLOWDN VRP HU
nødvendige for å bistå legemiddelforetak i forbindelse med
innlevering av søknaden.
Artikkel 80
)RU n VLNUH HW KHQVLNWVPHVVLJ LQQV\QVQLYn VNDO VW\UHW Sn
grunnlag av et forslag fra den daglige lederen og etter avtale
PHG .RPPLVMRQHQ YHGWD UHJOHU VRP VLNUHU RIIHQWOLJKHWHQV
WLOJDQJ WLO ORYJLYQLQJVPHVVLJH YLWHQVNDSHOLJH HOOHU WHNQLVNH
RSSO\VQLQJHU VRP LNNH HU IRUWUROLJH RP JRGNMHQQLQJHQ HOOHU
overvåkingen av legemidler.
.RQWRUHWVLQWHUQHUHJOHURJIUDPJDQJVPnWHUGHWVNRPLWHHURJ
arbeidsgrupper skal gjøres tilgjengelige for offentligheten hos
Kontoret og på Internett.

AVDELING V
ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 81
1. I alle vedtak som gjøres i henhold til denne forordning om
nXWVWHGHDYVOnHQGUHPLGOHUWLGLJRSSKHYHWLOEDNHNDOOHHOOHU
RSSKHYHHQPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHVNDOGHWQ¡\HUHGHJM¡UHV
IRUEHJUXQQHOVHQ9HGWDNHWVNDOPHGGHOHVGHQEHU¡UWHSDUW
2. En markedsføringstillatelse for et legemiddel som
RPIDWWHVDYGHQQHIRURUGQLQJNDQLNNHXWVWHGHVDYVOnVHQGUHV
RSSKHYHVPLGOHUWLGLJWLOEDNHNDOOHVHOOHURSSKHYHVPHGPLQGUH
det skjer etter framgangsmåter og av årsaker angitt i denne
forordning.
Artikkel 82
1. Det kan utstedes bare én markedsføringstillatelse for et
legemiddel til en og samme søker.
Kommisjonen skal imidlertid tillate at samme søker framlegger
for Kontoret mer enn én søknad for legemiddelet når det
foreligger objektive og kontrollerbare årsaker som berører
folkehelsen med hensyn til helsepersonells og/eller pasienters
WLOJDQJ WLO OHJHPLGOHU HOOHU nUVDNHU VRP EHU¡UHU IHOOHV
markedsføring.
2. For legemidler for mennesker får artikkel 98 nr. 3 i
direktiv 2001/83/EF anvendelse på legemidler som er godkjent
i henhold til denne forordning.

3. Uten at det berører det unike fellesskapsinnholdet i
dokumentene nevnt i artikkel 9 nr. 4 bokstav a)d) og artikkel 34
nr. 4 bokstav a)e) skal denne forordning ikke være til hinder
IRU EUXN DY WR HOOHU ÀHUH NRPPHUVLHOOH P¡QVWUH IRU HW JLWW
legemiddel som er omfattet av én godkjenning.

Artikkel 83
1. Som unntak fra artikkel 6 i direktiv 2001/83/EF kan
medlemsstatene gi tillatelse til at et legemiddel for mennesker
som omfattes av kategoriene nevnt i artikkel 3 nr. 1 og 2 i denne
IRURUGQLQJEUXNHVPHGV UOLJXWOHYHULQJVWLOODWHOVH

2. I denne artikkel menes med «bruk med særlig
XWOHYHULQJVWLOODWHOVHªHWOHJHPLGGHOVRPRPIDWWHVDYNDWHJRULHQH
QHYQW L DUWLNNHO  QU  RJ  RJ VRP JM¡UHV WLOJMHQJHOLJ IRU
HQ JUXSSH SDVLHQWHU PHG HQ LQYDOLGLVHUHQGH NURQLVN HOOHU
DOYRUOLJ V\NGRP HOOHU HQ OLYVWUXHQGH V\NGRP VRP LNNH NDQ
behandles tilfredsstillende med et godkjent legemiddel. Det
berørte legemiddelet må enten være gjenstand for en søknad
om markedsføringstillatelse i samsvar med artikkel 6 i denne
forordning eller være underlagt kliniske prøvinger.
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3. Når en medlemsstat benytter seg av muligheten fastsatt i
QUVNDOGHQXQGHUUHWWH.RQWRUHWRPGHWWH

4. Dersom
det
planlegges
bruk
med
særlig
XWOHYHULQJVWLOODWHOVH NDQ .RPLWHHQ IRU OHJHPLGOHU IRU
PHQQHVNHU HWWHU VDPUnG PHG SURGXVHQWHQ HOOHU V¡NHUHQ
YHGWD XWWDOHOVHU RP EUXNVYLONnUHQH GLVWULEXVMRQVYLONnUHQH RJ
pasienter i målgruppen. Uttalelsene skal ajourføres regelmessig.

IRURUGQLQJGHUVRPGHXQQODWHUnRYHUKROGHYLVVHIRUSOLNWHOVHU
som er pålagt i forbindelse med tillatelsene. Øverste grense
for sanksjonenes størrelse samt vilkårene og metodene for
innkrevingen skal fastsettes etter framgangsmåten nevnt i
artikkel 87 nr. 2.

Kommisjonen skal offentliggjøre navnene på de berørte
innehaverne av markedsføringstillatelsene samt beløpene på de
økonomiske sanksjonene og begrunnelsene for dem.

5. Medlemsstatene skal ta hensyn til alle tilgjengelige
uttalelser.

6. Kontoret skal på sitt nettsted føre en ajourført liste over
de uttalelser som vedtas i samsvar med nr. 4. Artikkel 24 nr. 1
og artikkel 25 får tilsvarende anvendelse.

7. Uttalelsene nevnt i nr. 4 skal ikke berøre det erstatningseller straffeansvar som påhviler produsenten eller den som
søker om markedsføringstillatelse.

8. Dersom det er opprettet et program med henblikk på
EUXN DY HW OHJHPLGGHO PHG V UOLJ XWOHYHULQJVWLOODWHOVH VNDO
V¡NHUHQ SnVH DW SDVLHQWHQH VRP GHOWDU KDU WLOJDQJ WLO GHW Q\H
legemiddelet også i tidsrommet mellom godkjenningen og at
det bringes i omsetning.

9. Denne artikkel berører ikke direktiv 2001/20/EF og
artikkel 5 i direktiv 2001/83/EF.

Artikkel 84
1. Med forbehold for protokollen om De europeiske
fellesskaps privilegier og immunitet skal hver medlemsstat
fastsette den straff som skal anvendes ved brudd på
bestemmelsene i denne forordning eller de forordninger
VRPYHGWDVLKHQKROGWLOGHQRJVNDOWUHIIHDOOHWLOWDNVRPHU
nødvendige for å gjennomføre dem. De fastsatte sanksjonene
VNDOY UHYLUNQLQJVIXOOHVWnLIRUKROGWLORYHUWUHGHOVHQRJYLUNH
avskrekkende.

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse
bestemmelsene senest 31. desember 2004. De skal underrette
om alle senere endringer snarest mulig.

2. Medlemsstatene
skal
umiddelbart
underrette
Kommisjonen om enhver tvist som innledes i forbindelse med
overtredelser av denne forordning.

Artikkel 85
Denne forordning skal ikke berøre de kompetanseområder som
HUWLOGHOW'HQHXURSHLVNHP\QGLJKHWIRUQ ULQJVPLGGHOWU\JJHW
opprettet ved forordning (EF) nr. 178/2002(1).

Artikkel 86
Minst hvert tiende år skal Kommisjonen offentliggjøre en
generell rapport om de erfaringer som er gjort på grunnlag
av gjennomføringen av framgangsmåtene fastsatt i denne
IRURUGQLQJLNDSLWWHOLDYGHOLQJ,,,LGLUHNWLY()RJL
kapittel 4 i avdeling III i direktiv 2001/82/EF.

Artikkel 87
1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for
legemidler for mennesker nedsatt ved artikkel 121 i direktiv
2001/83/EF og Den faste komité for veterinærpreparater
nedsatt ved artikkel 89 i direktiv 2001/82/EF.

 1nU GHW YLVHV WLO GHWWH QXPPHU InU DUWLNNHO  RJ  L
EHVOXWQLQJ () DQYHQGHOVH VDPWLGLJ VRP GHW WDV
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF
skal være tre måneder.

 1nU GHW YLVHV WLO GHWWH QXPPHU InU DUWLNNHO  RJ  L
EHVOXWQLQJ () DQYHQGHOVH VDPWLGLJ VRP GHW WDV
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF
skal være én måned.

4.
3. På anmodning fra Kontoret kan Kommisjonen
treffe økonomiske sanksjoner mot innehaverne av
markedsføringstillatelser som er utstedt i henhold til denne

Nr. 56/755

(1)

Komiteen fastsetter sin forretningsorden.
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002
RPIDVWVHWWHOVHDYDOOPHQQHSULQVLSSHURJNUDYLQ ULQJVPLGGHOUHJHOYHUNHW
om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og
om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet
()7/DYV 

Nr. 56/756

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2.10.2014

søknad om tillatelse for før datoen nevnt i artikkel 90 annet
ledd.

Artikkel 88
Forordning (EØF) nr. 2309/93 oppheves.
Henvisninger til den opphevede forordningen skal forstås som
henvisninger til denne forordning.
Artikkel 89
9HUQHWLGHQQHYQWLDUWLNNHOQURJDUWLNNHOQUInU
ikke anvendelse på referanselegemidler som det er framlagt

Artikkel 90
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
6RPXQQWDNIUDI¡UVWHOHGGInUDYGHOLQJ,,,,,,RJ9DQYHQGHOVH
IUD  QRYHPEHU  RJ QU  IHPWH RJ VMHWWH VWUHNSXQNW L
vedlegget får anvendelse fra 20. mai 2008.

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

8WIHUGLJHWL6WUDVERXUJPDUV

For Europaparlamentet

For Rådet
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LEGEMIDLER SOM SKAL GODKJENNES AV FELLESSKAPET
1.

Legemidler utviklet ved hjelp av en av følgende bioteknologiske prosesser:
–

rekombinant DNA-teknikk

±

NRQWUROOHUW JHQHNVSUHVMRQ IRU NRGLQJ DY ELRORJLVN DNWLYH SURWHLQHU L SURNDU\RWHU RJ HXNDU\RWHU KHUXQGHU
WUDQVIRUPHUWHSDWWHG\UFHOOHU

–

metoder som bygger på hybridoma og monoklonale antistoffer

 9HWHULQ USUHSDUDWHUVRPHUV UOLJEHUHJQHWSnn¡NH\WHOVHQYHGnIUDPVN\QGHYHNVWHQHOOHU¡NHSURGXNWLYLWHWHQKRV
behandlede dyr.
 /HJHPLGOHU IRU PHQQHVNHU VRP LQQHKROGHU HW Q\WW YLUNVRPW VWRII VRP Sn GDWRHQ IRU LNUDIWWUHGHOVHQ DY GHQQH
IRURUGQLQJLNNHYDUJRGNMHQWL)HOOHVVNDSHWRJGHUGHQWHUDSHXWLVNHLQGLNDVMRQHQHUEHKDQGOLQJDYHQDYI¡OJHQGH
sykdommer:
–

AIDS

–

kreft

–

nevrodegenerativ lidelse

–

diabetes

og med virkning fra 20. mai 2008
–

autoimmune sykdommer og andre funksjonsforstyrrelser i immunforsvaret

–

virussykdommer

(WWHUPDLNDQ.RPPLVMRQHQHWWHUVDPUnGPHG.RQWRUHWIUDPOHJJHHWKYHUWKHQVLNWVPHVVLJIRUVODJRP
HQGULQJDYGHWWHQXPPHURJ5nGHWVNDOWUHIIHHQEHVOXWQLQJRPIRUVODJHWPHGNYDOL¿VHUWÀHUWDOO
4.

Legemidler utpekt som legemidler mot sjeldne sykdommer i henhold til forordning (EF) nr. 141/2000.
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