
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAG-
ANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2309/93 frá
22. júlí 1993 um málsmeðferð bandalagsins við veitingu
leyfa fyrir lyfjum sem ætluð eru mönnum og dýrum og
eftirlit með þeim og um stofnun Lyfjamálastofnunar Evr-
ópu (1), einkum 4. mgr. 15. gr. og 4. mgr. 37. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 542/95 frá
10. mars 1995 um umfjöllun um breytingar á skilmálum
markaðsleyfis sem fellur undir gildissvið reglugerðar ráðs-
ins nr. 2309/93 (2) gildir ef breyting verður á nafni og/eða
póstfangi handhafa markaðsleyfis en handhafi markaðs-
leyfisins er áfram sá sami.

Því þarf að samþykkja viðeigandi ákvæði um umfjöllun
umsókna um framsal markaðsleyfa fyrir lyfjum sem hafa
verið veitt í samræmi við ákvæði reglugerðar (EBE) nr.
2309/93 ef nýr handhafi markaðsleyfisins er annar en fyrri
handhafi.

Einkum er nauðsynlegt að koma á stjórnsýslumeðferð
sem gerir það kleift að breyta ákvörðun um markaðsleyfi
með stuttum fyrirvara, ef svo ber undir, svo fremi að um-
sókn um framsal sé gild og að skilyrði fyrir því hafi verið
uppfyllt.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari reglugerð eru
í samræmi við álit fastanefndarinnar um lyf sem ætluð eru
mönnum og fastanefndarinnar um dýralyf.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um málsmeðferð við um-
fjöllun umsókna um framsal markaðsleyfa, sem hafa verið
veitt í samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2309/93, nema um
sé að ræða tilvik sem falla undir 3. lið I. viðauka við reglu-
gerð (EB) nr. 542/95.

Skilgreining

2. gr.

Í þessari reglugerð merkir „framsal markaðsleyfis“ þá
málsmeðferð að að skipta um aðilann (hér á eftir nefndur
„handhafi markaðsleyfis“) sem tekin var ákvörðun um að
veita markaðsleyfi samkvæmt 1. og 2. mgr. 10. gr. og 1. og
2. mgr. 32. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2309/93 enda
sé nýr handhafi annar en sá fyrri.

Stjórnsýslumeðferð

3. gr.

1. Vilji handhafi markaðsleyfis fá framselt markaðs-
leyfi skal hann senda umsókn til Lyfjamálastofnunar Evr-
ópu (hér á eftir nefnd „Lyfjamálastofnunin“), ásamt skjöl-
unum sem um getur í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. Í umsókninni skal aðeins sótt um framsal á einu
markaðsleyfi og skal fylgja henni það gjald sem kveðið er
á um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 297/95 um gjöld sem
greiða ber til Lyfjamálastofnunar Evrópu (3).

4. gr.

Innan 30 daga frá móttöku umsóknar, í skilningi 2. mgr. 3.
gr., skal Lyfjamálastofnun senda handhafa markaðsleyfis-
ins, aðilanum sem óskað er eftir að markaðsleyfið verði
framselt til og framkvæmdastjórninni álit sitt á umsókn-
inni.

5. gr.

Álit Lyfjamálastofnunar, sem um getur í 4. gr., getur því
aðeins verið neikvætt að skjölin, sem lögð eru fram til
stuðnings umsókninni, séu ófullnægjandi eða það kemur í
ljós að aðilinn, sem óskað er eftir að leyfið verði framselt
til, hefur ekki staðfestu í bandalaginu.
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(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 286, 8.11.1996, bls. 6, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/1999 frá 28. maí
1999 um breytingu á bókun 37 og II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB L 214, 24. 8. 1993, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB L 55, 11. 3. 1995, bls. 15. (3) Stjtíð. EB L 35, 15. 2. 1995, bls. 1.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2141/96

frá 7. nóvember 1996

um umfjöllun umsókna um framsal markaðsleyfa fyrir lyfjum sem falla
undir reglugerð ráðsins (EB) nr. 2309/93 (*)
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6. gr.

Ef álit er jákvætt skal framkvæmdastjórnin þegar í stað
breyta ákvörðuninni sem tekin var í samræmi við 10. eða
32. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2309/93, samanber þó
beitingu annarra lagaákvæða bandalagsins.

Almenn ákvæði og lokaákvæði

7. gr.

1. Framsal markaðsleyfis skal heimilað frá þeim degi
sem tilkynnt er um breytingu á ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar sem um getur í 2. mgr. 6. gr.

2. Lyfjamálastofnunin skal, með gagnkvæmu sam-
komulagi við handhafa markaðsleyfisins og þann aðila
sem óskað er eftir að leyfið verði framselt til, ákveða dag-
inn sem framsalið á sér stað. Lyfjamálastofnunin skal til-
kynna framkvæmdastjórninni þegar í stað um dagsetning-
una.

3. Framsal markaðsleyfis skal ekki hafa áhrif á frestina
sem kveðið er á um í 13. og 35. gr. reglugerðar (EBE) nr.
2309/93.

8. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birt-
ist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

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

Gjört í Brussel 7. nóvember 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI 

Skjöl sem senda skal Lyfjamálastofnun Evrópu samkvæmt 1. mgr. 3. gr.

Handhafi markaðsleyfisins og aðilinn, sem óskað er eftir að leyfið verði framselt til, skulu staðfesta
með undirskrift sinni að skjölin, sem um getur í 1.-4. lið, séu rétt og ófölsuð.

1. Heiti viðkomandi lyfs sem leyfið, sem framselt er, varðar, númer leyfis og útgáfudagur/-dagar
leyfisins/leyfanna.

2. Upplýsingar um (nafn og póstfang) handhafa markaðsleyfisins sem óskað er eftir framsali á og
upplýsingar um (nafn og póstfang) aðilann sem óskað er eftir að leyfið verði framselt til.

3. Skjal sem vottar að fullunnin og uppfærð skrá um lyfið, eða afrit af slíkri skrá, sé tiltæk eða hafi
verið afhent aðilanum sem óskað er eftir að markaðsleyfið verði framselt til.

4. Með fyrirvara um lokaákvörðun, skjal þar sem tilgreint er hvaða dag aðilinn, sem óskað er eftir
að leyfið verði framselt til, geti í raun tekið við öllum skyldum handhafa markaðsleyfis fyrir
viðkomandi lyfi af fyrri handhafa.

5. Aðilinn, sem óskað er eftir að leyfið verði framselt til, skal leggja fram skjöl sem sýna hæfni
hans til að rækja allar skyldur handhafa markaðsleyfis samkvæmt lyfjalöggjöf bandalagsins, þar
á meðal

– skjal þar sem sérmenntaði starfsmaðurinn, í skilningi 21. eða 43. gr. reglugerðar (EBE) nr.
2309/93, er nafngreindur, ásamt upplýsingum um nám hans og störf og póstfang, síma- og
bréfasímanúmer hans,

– ef um er að ræða lyf sem ætlað er mönnum, skjal þar sem lýst er þeirri vísindalegu
þjónustudeild sem annast upplýsingagjöf um lyfið, í skilningi 13. gr. tilskipunar ráðsins
92/28/EBE (1), ásamt póstfangi, síma- og bréfasímanúmeri.

6. Samantekt um eiginleika lyfsins, sýnishorn af ytri og innri umbúðum ásamt fylgiseðli með nafni
aðilans sem óskað er eftir að leyfið verði framselt til.

(1) Stjtíð. EB L 113, 30. 4. 1992, bls. 13.


