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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJORNARINNAR 1999/104/EB 2002/EES/12/20
frá 22. desember 1999

um breytingu á viðaukanum við tilskipun ráðsins 81/852/EBE um samræmingu laga 
aðildarríkjanna um staðla og aðferðarlýsingar fyrir efnagreiningar, lyfja- og 

eiturefnafræðileg próf og klínískar prófanir á dýralyfjum(*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,
m eð hliðsjón  a f  stofnsáttm ála E vrópubandalagsins,

m eð h liðsjón a f  tilskipun ráðsins 81/852/EBE frá
28. septem ber 1981 um  sam ræ m ingu laga aðildarríkjanna 
um  staðla og aðferðarlýsingar fyrir efnagreiningar, lyfja- og 
eiturefnafræ ðileg p ró f  og k lín ískar p rófanir á dýralyfjum  ( ') , 
eins og henni var síðast breytt m eð tilsk ipun 93/40/EBE (2), 
einkum  1. m gr 2. gr. a,

og aâ teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í ákvörðun fram kvæ m dastjórnarinnar 97/534/EB frá 
30. jú lí 1997 um  bann v ið  notkun efnis sem hæ tta staf- 
a r a f  m eð tilliti til sm itandi heilahrörnunar (3), eins og 
henni var breytt m eð ákvörðun ráðsins 98/745/EB (4), 
eru  skilgreind sérstök áhættuefni, m æ lt er fyrir um  
eyðingu þeirra v ið  upptök og bann lagt v ið  innflutningi 
þeirra í bandalagið.

2) Á ður en  dýralyf eru m arkaðssett verða þau öll, hvort 
sem þau eru  upprunnin  í bandalaginu eða innflutt frá 
þrið ju  löndum , að sæta ákveðinni m álsm eðferð v ið 
sam þykki, þar sem m at er lagt á þá v innslu  sem hvert 
hráefni hefur hlotið, í sam ræm i við  ákvæði viðaukans 
v ið  tilsk ipun  81/852/EBE.

3) Þessi m álsm eðferð v ið  sam þykki gildir um  öll dýralyf 
sem fyrirhugað er að m arkaðssetja í bandalaginu, hver 
sem uppruni þeirra er eða hráefna þeirra. M eð þessu  er 
kom ið á vök tun  og kerfisbundnu eftirliti m eð því að 
grunnefni og ly f á m illistigi í fram leiðslu, sem eru flutt 
inn  í bandalagið til nota v ið  fram leiðslu dýralyfja, séu í 
sam ræm i v ið  lögg jöf bandalagsins um  dýralyf.

4) D ýralyfjanefnd L yfjam álastofnunar E vrópu sam þykkti
17. jú n í 1999 endurskoðaðar leiðbeiningar sem m iða 
að því að draga, sem fram ast er kostur, ú r hæ ttu  á að 
sm itvaldur sm itandi heilahrörnunar í dýrum  berist m eð 
dýralyfjum .

5) V ið sam ningu þessara endurskoðuðu leiðbeininga tók 
dýralyfjanefnd L yfjam álastofnunar E vrópu tillit til 
allra v iðkom andi álitsgerða vísindanefndarinnar um  lyf 
og læ kningatæ ki, svo og til álitsgerða vísindastýri- 
nefndarinnar og annarra vísindalegra sjónarm iða sem 
varða dýralyf sérstaklega.

6) D ýralyfjanefnd Lyfjam álastofnunar E vrópu skal 
endurskoða reglulega leiðbeiningarnar sem m iða að 
því að draga, sem fram ast er kostur, ú r hæ ttu  á að 
sm itvaldur sm itandi heilahrörnunar í dýrum  berist m eð 
dýralyfjum  og laga þæ r að fram förum  á sviði vísinda.

7) Fram kvæ m dastjórn E vrópubandalaganna gefur ú t 
leiðbeiningarnar, sem m iða að því að draga, sem 
fram ast er kostur, ú r hæ ttu  á að  sm itvaldur sm itandi 
heilahrörnunar í dýrum  berist m eð dýralyfjum , og 
endurskoðaðar útgáfur þeirra í 7. bindi ritsins „R eglur 
um  ly f í E vrópusam bandinu“ .

8) Þessar leiðbeiningar eru  taldar vel til þess fallnar að
tryggja að dregið sé, sem fram ast er kostur, ú r hæ ttu  á
að sm itvaldur sm itandi heilahrörnunar í dýrum  berist 
m eð dýralyfjum  vegna þess að lyfjafram leiðendum  er 
skylt, sam kvæm t tilsk ipun 81/852/EBE, að  taka tillit 
til v iðeigandi leiðbeininga bandalagsins v ið sam antekt 
á þeim  skjölum  sem eiga að fylgja um sókn um  
m arkaðsleyfi.

9) M eð breytingunni á viðaukanum  v ið  tilskipun
81/852/EBE er lagaleg staða skýrð og góð vernd
dýraheilbrigðis og alm annaheilbrigðis er tryggð að því 
m arki sem eðlilegt m á teljast og jafnfram t er gerð sú 
krafa að öll m arkaðsleyfi fyrir dýraly f sam ræm ist 
fram angreindum  leiðbeiningum  og kveðið er á um  
hæ filegt aðlögunartím abil vegna gildandi m arkaðs- 
leyfa.

10) R áðstafanirnar, sem kveðið er á um  í þessari tilskipun, 
eru í sam ræm i v ið  álit fastanefndarinnar um  dýralyf.

(h) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 3, 6.1.2000, bls. 18, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2001 frá 19. júní 2001 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna nr. 44, 6.9.2001, bls. 9.

(') Stjtíð. EB L 317, 6.11.1981, bls. 16.
(2) Stjtíð. EB L 214, 24.8.1993, bls. 31.
(3) Stjtíð. EB L 216, 8.8.1997, bls. 95.
(4) Stjtíð. EB L 358, 31.12.1998, bls. 113.
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:
1. gr.

V iðaukanum  við  tilsk ipun 81/852/EBE er hér m eð breytt 
eins og kem ur fram  í viðaukanum .

2. gr.
1. A ðildarríkin skulu sam þykkja nauðsynleg lög og stjórn- 
sýslufyrirm æ li til að  fara að tilskipun þessari eigi síðar en
1. janúar 2000.
2. A ðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess 
að  tryggja að:
— um sóknir um  m arkaðsleyfi fyrir dýralyf, sem lagðar eru 

fram  frá og m eð 1. október 2000, sam ræ m ist þeim  
viðm iðunum  sem settar eru  fram  í viðaukanum  v ið  þessa 
tilskipun;

— öll m arkaðsleyfi fyrir dýraly f sam ræ m ist viðm iðunum  í 
viðaukanum  v ið  þessa tilsk ipun eigi síðar en 1. júní 
2001.

3. Þegar að ildarríkin sam þykkja ákvæ ðin í 1. mgr. skal 
vera í þeim  tilv ísun í þessa tilsk ipun eða þeim  fylgja slík 
tilv ísun þegar þæ r eru  b irtar opinberlega.

A ðildarríkin skulu setja nánari reglur um  slíka tilvísun.

4. A ðildarríkin skulu senda fram kvæ m dastjórninni ákvæði 
ú r landslögum  sem  þau sam þykkja um  m álefni sem tilskipun 
þessi næ r til.

3. gr.

T ilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjôrnartiâindum  Evrópubandalaganna.

4. gr.

T ilskipun þessari er bein t til aðildarríkjanna.

G jört í B russel 22. desem ber 1999.

F yrir hönd  fram kvœ m dastjórnarinnar, 
E rkki L IIK A N EN  

fram kvœ m dastjóri.
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VIÐAUKI

Nýr liður C.a bætist við í 2. hluta I. bálks og 6. hluta II. bálks viðaukans við tilskipun 81/852/EBE:

„C.a Sérstakar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að smitandi heilahrörnun berist milli dýra

Umsækjandinn skal sýna fram á að dýralyfið sé framleitt í samræmi við leiðbeiningarnar, sem miða að því að 
draga, sem framast er kostur, úr hættu á að smitvaldur smitandi heilahrörnunar í dýrum berist með dýralyfjum, og 
endurskoðaðar útgáfur þeirra sem framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gefur út í 7. bindi ritsins „Reglur um 
lyf í Evrópusambandinu.“


