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                                                   TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2005/28/EB                             2010/EES/56/05 

frá 8. apríl 2005 

um meginreglur og ítarlegar viðmiðunarreglur um góðar klínískar starfsvenjur að því er varðar 
rannsóknarlyf í flokki mannalyfja og einnig um kröfur varðandi leyfi til framleiðslu eða 
 innflutnings á slíkum lyfjum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2001/20/EB frá 4. apríl 2001 um samræmingu á lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um góðar klínískar 
starfsvenjur við framkvæmd klínískra prófana á lyfjum sem 
ætluð eru mönnum (1), einkum 1. gr. (3. mgr.), 13. gr. (1. mgr.) 
og 15. gr. (5. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2001/20/EB er gerð krafa um að samþykktar 
verði meginreglur um góðar klínískar starfsvenjur og 
ítarlegar viðmiðunarreglur í samræmi við þessar 
meginreglur, lágmarkskröfur varðandi leyfi til 
framleiðslu eða innflutnings á rannsóknarlyfjum og 
ítarlegar viðmiðunarreglur varðandi skjalahald í 
tengslum við klínískar rannsóknir til að sannreyna að 
þær samrýmist tilskipun 2001/20/EB. 

2) Meginreglur og viðmiðunarreglur um góðar klínískar 
starfsvenjur verða að vera þannig að tryggt sé að 
framkvæmd klínískra rannsókna á rannsóknarlyfjum, 
eins og þau eru skilgreind í d-lið 2. gr. tilskipunar 
2001/20/EB, byggist á því að vernda mannréttindi og 
mannlega reisn. 

3) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/94/EB frá 8. 
október 2003 þar sem mælt er fyrir um meginreglur og 
viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti að því er 
varðar lyf og rannsóknarlyf sem ætluð eru mönnum (2) er 
kveðið á um þær kröfur sem eiga að gilda um 
framleiðslu rannsóknarlyfja. Í IV bálki tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 
2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru 
mönnum (3) koma fram þau ákvæði sem gilda um leyfi 
fyrir framleiðslu á lyfjum, sem hluti af þeim kröfum sem 
ber að uppfylla til að geta sótt um markaðsleyfi. Í 3. mgr. 
3. gr. þeirrar tilskipunar er fastsett að þessar kröfur gilda 
ekki um lyf sem ætluð eru til prófana í tengslum við 
rannsóknir og þróun. Því er nauðsynlegt að mæla fyrir 
um lágmarkskröfur varðandi umsóknir um og umsjón 
með leyfum til að framleiða eða flytja inn rannsóknarlyf, 
einnig varðandi veitingu og inntak slíkra leyfa, til að 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 91, 9.4.2005, bls. 13. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2009 frá 29. maí 2009 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 47, 3.9.2009, bls. 18. 

(1) Stjtíð. ESB L 121, 1.5. 2001, bls. 34. 
(2) Stjtíð. ESB L 262, 14.10. 2003, bls. 22. 
(3) Stjtíð. ESB L 311, 28.11. 2003, bls. 67. Tilskipuninni var síðast breytt með 

tilskipun 2004/27/EB (Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 34). 

tryggja gæði rannsóknarlyfsins sem notað er í klínískri 
rannsókn. 

4) Til að vernda þátttakendur í rannsókn og til að tryggja að 
ekki séu framkvæmdar óþarfar klínískar rannsóknir er 
mikilvægt að skilgreina meginreglur og ítarlegar 
viðmiðunarreglur um góðar klínískar starfsvenjur 
jafnframt því að unnt verði að skjalfesta niðurstöður 
rannsóknanna vegna notkunar í síðari áfanga. 

5) Til að tryggja að allir sérfræðingar og aðrir, sem koma að 
tilhögun, upphafi, framkvæmd og skjalfestingu klínískra 
rannsókna, noti sömu staðla um góðar klínískar 
starfsvenjur verður að skilgreina meginreglur og ítarlegar 
viðmiðunarreglur um góðar klínískar starfsvenjur. 

6) Í hverju aðildarríki skal fastsetja ákvæði um starfsemi 
siðanefnda á grundvelli sameiginlegra ítarlegra 
viðmiðunarreglna til að tryggja að þátttakendur í 
rannsóknum njóti verndar en gera siðanefndum í 
mismunandi aðildarríkjum um leið kleift að beita 
verklagsreglum á samræmdan hátt. 

7) Til að tryggja að klínískar rannsóknir séu í samræmi við 
ákvæði um góðar klínískar starfsvenjur er nauðsynlegt að 
eftirlitsmenn tryggi skilvirkni slíkra ákvæða í reynd. Því 
er nauðsynlegt að kveða á um ítarlegar viðmiðunarreglur 
um lágmarkskröfur varðandi menntun og hæfi 
eftirlitsmanna, einkum að því er varðar menntun þeirra 
og starfsþjálfun. Af sömu ástæðu skal mæla fyrir um 
ítarlegar viðmiðunarreglur um eftirlitsaðferðir, einkum 
varðandi samstarf milli hinna ýmsu stofnana og að fylgja 
eftirliti eftir. 

8) Alþjóðaráðstefnan um samhæfingu (ICH) náði á árinu 
1995 samstöðu um að setja fram samræmda nálgun 
vegna góðra klínískra starfsvenja. Taka skal mið af 
samstöðuskjalinu eins og mannalyfjanefnd 
Lyfjastofnunar Evrópu samþykkti það og Lyfjastofnun 
Evrópu, hér á eftir nefnd stofnunin, birti það. 
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9) Nauðsynlegt er að bakhjarlar, rannsakendur og aðrir 
þátttakendur taki tillit til vísindalegu 
viðmiðunarreglnanna um gæði, öryggi og verkun 
mannalyfja, sem mannalyfjanefndin samþykkti og 
Lyfjastofnun Evrópu birti, og til annarra 
viðmiðunarreglna Bandalagsins um lyf sem 
framkvæmdastjórnin hefur birt í ýmsum bindum Reglna 
um lyf í Evrópubandalaginu. 

10) Við framkvæmd klínískra rannsókna á rannsóknarlyfjum 
í flokki mannalyfja skal tryggja öryggi þátttakenda í 
rannsókn og vernda réttindi þeirra. Hinar ítarlegu reglur, 
sem aðildarríkin hafa samþykkt skv. 1. mgr. 3. gr. 
tilskipunar 2001/20/EB til að vernda þá einstaklinga 
gegn misnotkun sem eru ófærir um að veita upplýst 
samþykki sitt, skulu einnig ná til einstaklinga sem eru 
tímabundið ófærir um að veita upplýst samþykki sitt, t.d. 
í neyðartilvikum. 

11) Klínískar rannsóknir, sem eru ekki gerðar í 
viðskiptaskyni og sem rannsóknaraðilar framkvæma án 
þátttöku lyfjaiðnaðarins, geta haft mikinn ávinning í för 
með sér fyrir viðkomandi sjúklinga. Í tilskipun 
2001/20/EB er viðurkennd sérstaða þessara klínísku 
rannsókna sem eru ekki gerðar í viðskiptaskyni. Þegar 
rannsóknir eru gerðar með lyfjum með markaðsleyfi og á 
sjúklingum sem einkennast af því sama og fellur undir 
viðurkenndu ábendinguna skal einkum, að því er varðar 
framleiðslu eða innflutning, taka tillit til krafna sem þessi 
lyf með markaðsleyfi uppfylla þegar. Einnig gæti reynst 
nauðsynlegt, vegna þeirra sérstöku skilyrða sem gilda 
um framkvæmd klínískra rannsókna sem eru ekki gerðar 
í viðskiptaskyni, að aðildarríkin setji fram sérstakar 
aðferðir vegna þessara rannsókna, ekki einungis þegar 
þær eru framkvæmdar með lyfjum með markaðsleyfi og 
á sjúklingum sem einkennast af því sama, til þess að 
framfylgja meginreglunum sem kveðið er á um í þessari 
tilskipun, einkum að því er varðar kröfur vegna leyfis til 
framleiðslu eða innflutnings og gögn sem leggja skal 
fram og vista sem hluta af grunnskjalinu fyrir 
rannsóknina (e. trial master file). Aðstæður við 
rannsóknir opinberra rannsakenda, sem eru ekki gerðar í 
viðskiptaskyni, og þeir staðir þar sem þessar rannsóknir 
fara fram gera það að verkum að ekki þarf að beita 
sumum hinna ítarlegu viðmiðunarreglna um góðar 
klínískar starfsvenjur eða að þær eru uppfylltar á annan 
hátt. Aðildarríkin skulu sjá til þess í þessum tilvikum, 
þegar þau kveða á um sérstakar aðferðir, að þau markmið 
náist að vernda réttindi sjúklinga, sem taka þátt í 
rannsóknunum, og að meginreglunum um góðar 
klínískar starfsvenjur sé beitt á réttan hátt. 
Framkvæmdastjórnin skal semja drög að leiðbeiningum í 
þessu tilliti. 

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. KAFLI 

EFNI 

1. gr. 

1. Í þessari tilskipun er mælt fyrir um eftirfarandi ákvæði sem 
skulu gilda um rannsóknarlyf í flokki mannalyfja: 

a) meginreglur um góðar klínískar starfsvenjur og ítarlegar 
viðmiðunarreglur í samræmi við þessar meginreglur, eins 
og um getur í 3. mgr. 1. gr. tilskipunar 2001/20/EB, við 
tilhögun, framkvæmd og skýrslugjöf um klínískar 
rannsóknir á mönnum með slíkum lyfjum, 

b) kröfur varðandi leyfi til framleiðslu eða innflutnings á 
slíkum lyfjum, eins og kveðið er á um í 1. mgr. 13. gr. 
tilskipunar 2001/20/EB, 

c) ítarlegar viðmiðunarreglur, eins og kveðið er á um í 5. mgr. 
15. gr. tilskipunar 2001/20/EB, um skjalahald í tengslum 
við klínískar rannsóknir, vistun skjala, menntun og hæfi 
eftirlitsmanna og eftirlitsaðferðir. 

2. Þegar aðildarríkin beita meginreglum, ítarlegum 
viðmiðunarreglum og kröfum sem um getur í 1. mgr. skulu þau 
taka mið af tæknilegum framkvæmdaákvæðum sem kveðið er á 
um í ítarlegu viðmiðunarreglunum sem framkvæmdastjórnin 
birti í ritinu Reglur um lyf í Evrópusambandinu 

3. Þegar aðildarríkin beita meginreglum, ítarlegum 
viðmiðunarreglum og kröfum, sem um getur í 1. mgr., við 
klínískar rannsóknir, sem eru ekki gerðar í viðskiptaskyni 
heldur framkvæmdar af rannsakendum án þátttöku 
lyfjaiðnaðarins, er þeim heimilt að innleiða sérstakar aðferðir 
til að taka tillit til sérstöðu þessara rannsókna að því er varðar 
3. og 4. kafla. 

4. Aðildarríkjunum er heimilt að taka tillit til sérstöðu 
rannsókna, sem ekki kalla á sérstakt framleiðslu- eða 
pökkunarferli og sem gerðar eru með lyfjum, sem hafa 
markaðsleyfi í skilningi tilskipunar 2001/83/EB og eru 
framleidd eða flutt inn í samræmi við þá tilskipun, og á 
sjúklingum sem einkennast af því sama og fellur undir 
ábendinguna sem er tilgreind í markaðsleyfinu. 

Merkingu rannsóknarlyfja, sem eru ætluð til slíkra rannsókna, 
má fella undir einfaldaða málsmeðferð sem mælt er fyrir um í 
viðmiðunarreglum um góða framleiðsluhætti að því er varðar 
rannsóknarlyf. 
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Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni svo og 
öðrum aðildarríkjum um hverjar þær sérstöku aðferðir sem er 
komið á í samræmi við þessa málsgrein. Framkvæmdastjórnin 
skal birta þessar aðferðir. 

2. KAFLI 

GÓÐAR KLÍNÍSKAR STARFSVENJUR UM 
TILHÖGUN, FRAMKVÆMD, SKRÁNINGU OG 

SKÝRSLUGJÖF VARÐANDI KLÍNÍSKAR 
RANNSÓKNIR 

1. ÞÁTTUR 

GÓÐAR KLÍNÍSKAR STARFSVENJUR 

2. gr. 

1. Réttindi, öryggi og velferð þátttakenda í rannsókn skulu 
ganga framar hagsmunum vísinda og samfélagsins. 

2. Hver einstaklingur sem á hlut að framkvæmd rannsóknar 
skal búa yfir menntun, starfsþjálfun og reynslu til að annast 
störf sín. 

3. Klínískar rannsóknir skulu vera vísindalega traustar og allir 
þættir þeirra skulu lúta siðfræðilegum meginreglum. 

4. Fylgja skal nauðsynlegri málsmeðferð til að tryggja gæði 
allra þátta rannsóknanna. 

3. gr. 

Klínískar upplýsingar og aðrar upplýsingar, sem liggja fyrir um 
rannsóknarlyf, skulu vera fullnægjandi til að styðja 
fyrirhugaða, klíníska rannsókn. 

Klínískar rannsóknir skulu framkvæmdar í samræmi við 
Helsinki-yfirlýsinguna um siðfræðilegar meginreglur fyrir 
læknisfræðilegar vísindarannsóknir á mönnum sem 
Alþjóðasamtök lækna samþykktu (1996). 

4. gr. 

Í aðferðalýsingunni, sem um getur í h-lið 2. gr. í tilskipun 
2001/20/EB, skal skilgreina hverjir geta tekið þátt í klínískum 
rannsóknum og hverjir ekki, vöktun og stefnu varðandi 
birtingu. 

Rannsakandi og bakhjarl skulu taka tillit til allra viðeigandi 
leiðbeininga er varða það að hefja og framkvæma klíníska 
rannsókn. 

5. gr. 

Allar upplýsingar um klíníska rannsókn skal skrá, meðhöndla 
og vista á þann hátt að unnt sé að gefa um hana nákvæma 
skýrslu, túlka hana og sannreyna en um leið skal halda 
trúnaðarkvöð á skrám um þátttakendur í rannsóknum. 

2. ÞÁTTUR 

SIÐANEFND 

6. gr. 

1. Hver siðanefnd, sem komið er á fót skv. 1. mgr. 6. gr. 
tilskipunar 2001/20/EB, skal samþykkja viðeigandi 
málsmeðferðarreglur sem eru nauðsynlegar til að framfylgja 
kröfunum sem settar eru fram í tilskipuninni, einkum í 6. og 7. 
gr. 

2. Siðanefndirnar skulu í hverju tilviki varðveita 
grundvallarskjöl í tengslum við klínískar rannsóknir, eins og 
um getur í 5. mgr. 15. gr. tilskipunar 2001/20/EB, í a.m.k. þrjú 
ár eftir að rannsókn lýkur. Þær skulu varðveita skjölin lengur 
þegar þess er krafist samkvæmt öðrum gildandi kröfum. 

3. Tryggja skal upplýsingagjöf milli siðanefndanna og 
lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna í gegnum viðeigandi og 
skilvirk kerfi. 

3. ÞÁTTUR 

BAKHJARLAR 

7. gr. 

1. Bakhjarli er heimilt að fela einstaklingi, fyrirtæki, stofnun 
eða samtökum að sinna þeirri starfsemi hans, í heild eða að 
hluta, sem varðar rannsóknir. 

Í slíkum tilvikum skal bakhjarl þó áfram bera ábyrgð á því að 
tryggja að framkvæmd rannsóknanna og lokagögn sem verða 
til vegna þessara rannsókna séu í samræmi við tilskipun 
2001/20/EB sem og þessa tilskipun. 

2. Rannsakandi og bakhjarl geta verið sami aðilinn. 

4. ÞÁTTUR 

UPPLÝSINGARIT RANNSAKANDA 

8. gr. 

1. Upplýsingarnar í upplýsingariti rannsakanda, sem um getur 
í g-lið 2. gr. tilskipunar 2001/20/EB, skulu settar fram á 
hnitmiðaðan, einfaldan, hlutlausan og yfirvegaðan hátt og án 
þess að um auglýsingaefni sé að ræða til að gera lækni eða 
væntanlegum rannsakanda kleift að skilja þær og meta á 
óhlutdrægan hátt áhættu og ávinning í tengslum við það hvort 
fyrirhuguð klínísk rannsókn á rétt á sér. 

Fyrsta undirgrein skal einnig gilda um allar uppfærslur á 
upplýsingariti rannsakanda. 
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2. Ef rannsóknarlyfið er með markaðsleyfi er heimilt að nota 
samantekt á eiginleikum lyfsins í stað upplýsingarits 
rannsakanda. 

3. Bakhjarl skal meta og uppfæra upplýsingarit rannsakanda 
a.m.k. einu sinni á ári. 

3. KAFLI 

FRAMLEIÐSLU- EÐA INNFLUTNINGSLEYFI 

9. gr. 

1. Skylt er að hafa leyfið, sem kveðið er á um í 1. mgr. 13. gr. 
tilskipunar 2001/20/EB, vegna framleiðslu á rannsóknarlyfjum, 
í heild eða að hluta, og vegna hinna ýmsu ferla við skiptingu 
þeirra, pökkun eða framsetningu. Gerð skal krafa um slíkt leyfi 
jafnvel þótt framleiddu lyfin séu ætluð til útflutnings. 

Einnig skal gerð krafa um leyfi vegna innflutnings til 
aðildarríkis frá þriðju löndum. 

2. Ekki skal gerð krafa um leyfi, eins og kveðið er á um í 1. 
mgr. 13. gr. tilskipunar 2001/20/EB, vegna lokatilbúnings lyfja 
fyrir notkun eða pökkun ef þetta ferli fer fram á sjúkrahúsum, 
heilsugæslustöðvum eða læknastofum og er framkvæmt af 
lyfjafræðingum eða öðrum þeim sem hafa lagalega heimild í 
aðildarríkjunum til að annast slíkt ferli, og ef eingöngu á að 
nota rannsóknarlyfin á viðkomandi stofnunum. 

10. gr. 

1. Til að fá leyfið skal umsækjandinn a.m.k. uppfylla 
eftirfarandi kröfur: 

a) tilgreina í umsókn sinni lyfjategundir og lyfjaform sem á að 
framleiða eða flytja inn, 

b) tilgreina í umsókn sinni viðkomandi framleiðslu- eða 
innflutningsstarfsemi, 

c) lýsa framleiðsluferlinu í umsókn sinni, ef við á, t.d. ef um 
er að ræða óvirkjun á veirum eða ódæmigerðum smitefnum 
(e. non-conventional agents), 

d) tilgreina í umsókn sinni hvar framleiða á lyfin eða hafa til 
umráða viðeigandi og fullnægjandi húsnæði fyrir 
framleiðsluna eða innflutninginn, tæknibúnað og 
eftirlitsaðstöðu sem uppfyllir kröfurnar í tilskipun 
2003/94/EB að því er varðar framleiðslu, eftirlit og 
geymslu lyfjanna, 

e) hafa til frambúðar og ætíð a.m.k. einn menntaðan og hæfan 
einstakling í þjónustu sinni eins og um getur í 2. mgr. 13. 
gr. tilskipunar 2001/20/EB. 

Að því er varðar a-lið fyrstu undirgreinar ná „lyfjategundir“ 
yfir lyf unnin úr blóði, ónæmislyf, frumulyf, genalyf, 
líftæknilyf, lyf sem eru unnin úr mönnum eða dýrum, jurtalyf, 
smáskammtalyf, geislavirk lyf og lyf sem innihalda 
efnafræðileg virk efni. 

2. Umsækjandinn skal leggja fram með umsókn sinni gögn 
um að hann uppfylli ákvæði 1. gr. 

11. gr. 

1. Lögbært yfirvald skal ekki veita leyfið fyrr en fulltrúar þess 
hafa staðfest með rannsókn að allar upplýsingarnar, sem 
umsækjandi veitir skv. 10. gr., séu réttar. 

2. Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að 
tryggja að málsmeðferð við veitingu leyfisins sé lokið innan 90 
daga frá þeim degi sem gild umsókn berst lögbæru yfirvaldi. 

3. Lögbæru yfirvaldi aðildarríkis er heimilt að krefja 
umsækjanda um nánari skýringar varðandi þær upplýsingar 
sem veittar eru skv. 1. mgr. 10. gr., þ.m.t. eru einkum 
upplýsingar um menntaða og hæfa einstaklinginn sem 
umsækjandi hefur í þjónustu sinni í samræmi við e-lið 1. mgr. 
10. gr. 

Þegar viðkomandi lögbært yfirvald nýtir sér þennan rétt skal 
fresturinn, sem mælt er fyrir um í 2. mgr., lengdur þangað til 
umbeðin viðbótargögn hafa verið lögð fram. 

12. gr. 

1. Til að tryggja að kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 10. gr., 
séu uppfylltar má binda leyfið við uppfyllingu ákveðinna 
skilyrða, annaðhvort þegar leyfið er veitt eða síðar. 

2. Leyfi skal einungis gilda um það húsnæði sem er tilgreint í 
umsókninni og þær lyfjategundir og þau lyfjaform sem 
tilgreind eru í umsókninni skv. a-lið 1. mgr. 10. gr. 

13. gr. 

Handhafi leyfisins skal a.m.k. uppfylla eftirfarandi kröfur 

a) hafa í þjónustu sinni starfsfólk sem uppfyllir lagaskilyrði í 
hlutaðeigandi aðildarríki, bæði að því er varðar framleiðslu 
og eftirlit, 
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b) ráðstafa rannsóknarlyfjum eða lyfjum með markaðsleyfi 
eingöngu í samræmi við lög hlutaðeigandi aðildarríkis, 

c) tilkynna lögbæru yfirvaldi fyrir fram um allar breytingar 
sem hann vill gera á upplýsingum sem veittar eru skv. 1. 
mgr. 10. gr. og einkum að tilkynna lögbæru yfirvaldi 
tafarlaust um það ef nýr aðili tekur óvænt við af menntaða 
og hæfa einstaklingnum sem um getur í 2. mgr. 13. gr. 
tilskipunar 2001/20/EB, 

d) veita fulltrúum lögbærs yfirvalds í hlutaðeigandi aðildarríki 
aðgang að húsnæði sínu hvenær sem er, 

e) gera menntaða og hæfa einstaklingnum, sem um getur í 2. 
mgr. 13. gr. tilskipunar 2001/20/EB, kleift að inna af hendi 
skyldur sínar, t.d. með því að útvega honum allan 
nauðsynlegan búnað og aðstöðu, 

f) fara að meginreglum og viðmiðunarreglum um góða 
framleiðsluhætti í lyfjagerð eins og mælt er fyrir um í 
lögum Bandalagsins. 

Framkvæmdastjórnin skal birta ítarlegar viðmiðunarreglur í 
samræmi við meginreglurnar sem um getur í f-lið fyrstu 
málsgreinar og endurskoða þær eftir þörfum með hliðsjón af 
framförum á sviði tækni og vísinda. 

14. gr. 

Óski handhafi leyfisins eftir því að breyta einhverjum þeim 
upplýsingum sem um getur í a- til e-lið 1. mgr. 10. gr. skal 
málsmeðferð viðvíkjandi beiðni hans ekki taka meira en 30 
daga. Í undantekningartilvikum má lengja þennan frest í allt að 
90 daga. 

15. gr. 

Lögbært yfirvald skal fella tímabundið úr gildi eða afturkalla 
leyfið, í heild eða að hluta til, ef og þegar handhafi leyfisins 
uppfyllir ekki viðeigandi kröfur. 

4. KAFLI 

GRUNNSKJALIÐ FYRIR RANNSÓKNINA OG VISTUN 
SKJALA 

16. gr. 

Skjalahaldið, sem vísað er til í 5. mgr. 15. gr. tilskipunar 
2001/20/EB sem grunnskjalið fyrir rannsóknina [áður: dagbók 
um prófunina], skal samanstanda af grundvallarskjölum sem 
nota má til að meta bæði framkvæmd klínískrar rannsóknar og 
gæði þeirra gagna sem verða til. Þessi skjöl skulu sýna hvort 
rannsakandi og bakhjarl hafa farið að meginreglum og 

viðmiðunarreglum um góðar klínískar starfsvenjur og uppfyllt 
viðeigandi kröfur, einkum I. viðauka við tilskipun 2001/83/EB. 

Grunnskjalið fyrir rannsóknina skal lagt til grundvallar úttekt 
óháðs úttektarmanns á vegum bakhjarlsins og eftirlits á vegum 
lögbærs yfirvalds. 

Efni grundvallarskjalanna skal vera í samræmi við sérstöðu 
hvers áfanga um sig í klínísku rannsókninni. 

Framkvæmdastjórnin skal birta viðbótarleiðbeiningar þ ar sem 
gerð er nánari grein fyrir efni þessara skjala. 

17. gr. 

Bakhjarl og rannsakandi skulu varðveita þau grundvallarskjöl 
sem tengjast klínískri rannsókn í a.m.k. fimm ár eftir að 
rannsókninni lýkur. 

Þeir skulu varðveita skjölin lengur þegar gerð er krafa um slíkt 
samkvæmt öðrum viðeigandi kröfum eða samkvæmt 
samkomulagi milli bakhjarls og rannsakanda. 

Grundvallarskjöl skulu vistuð þannig að tryggt sé að þau séu 
handbær til skoðunar fyrir lögbær yfirvöld ef þau óska eftir því. 

Sjúkraskrár þ átttakenda í rannsóknum skulu geymdar í 
samræmi við löggjöf í hverju landi fyrir sig og í samræmi við 
þann hámarkstíma sem leyfilegur er á sjúkrahúsinu, stofnuninni 
eða læknastofunni. 

18. gr. 

Öll yfirfærsla eignarhalds á gögnum eða skjölum skal skjalfest. 
Nýr eigandi skal bera ábyrgð á varðveislu gagna og geymslu 
skjala í samræmi við 17. gr. 

19. gr. 

Bakhjarl skal fela einstaklingum innan stofnunar sinnar ábyrgð 
á vistun skjalanna. 

Aðgangur að skjölum skal takmarkaður við nafngreinda 
einstaklinga sem bera ábyrgð á vistun skjalanna. 

20. gr. 

Þeir miðlar sem notaðir eru til að vista grundvallarskjöl skulu 
vera þannig úr garði gerðir að skjölin haldist heil og auðlæsileg 
allan þann tíma sem skylt er að varðveita þau og unnt skal að 
láta lögbærum yfirvöldum þau í té komi fram beiðni um það. 

Það skal vera hægt að rekja allar breytingar á skrám. 
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5. KAFLI 

EFTIRLITSMENN 

21. gr. 

1. Eftirlitsmenn, sem aðildarríkin tilnefna skv. 1. mgr. 15. gr. 
tilskipunar 2001/20/EB, skulu upplýstir um og halda 
trúnaðarskyldu í hvert sinn sem þeir fá aðgang að 
trúnaðarupplýsingum vegna eftirlits með góðum klínískum 
starfsvenjum í samræmi við gildandi kröfur Bandalagsins, 
landslög eða alþjóðasamninga. 

2. Aðildarríkin skulu fullvissa sig um að eftirlitsmenn hafi 
lokið námi á háskólastigi, eða hafi jafngilda reynslu, á sviði 
læknisfræði, lyfjafræði (e. pharmacy), líflyfjafræði (e. 
pharmacology), eiturefnafræði eða á öðru sambærilegu sviði. 

3. Aðildarríkin skulu sjá til þess að eftirlitsmenn hljóti 
viðeigandi starfsþjálfun, að þörf þeirra fyrir starfsþjálfun sé 
metin reglulega og að gerðar séu viðeigandi ráðstafanir til að 
viðhalda og efla færni þeirra. 

Aðildarríkin skulu einnig sjá til þess að eftirlitsmennirnir hafi 
þekkingu á þ eim meginreglum og ferlum sem eiga við um 
þróun lyfja og klínískar rannsóknir. eftirlitsmenn skulu einnig 
hafa þekkingu á gildandi löggjöf Bandalagsins og á löggjöf og 
viðmiðunarreglum í viðkomandi aðildarríki sem eiga við um 
framkvæmd klínískra rannsókna og veitingu markaðsleyfa. 

Eftirlitsmenn skulu kunna skil á verklagsreglum og kerfum til 
að skrá klínísk gögn og á skipulagi og reglum í 
heilbrigðiskerfum í viðkomandi aðildarríkjum og, ef við á, í 
þriðju löndum. 

4. Aðildarríkin skulu viðhalda og uppfæra skrár um menntun 
og hæfi, starfsþjálfun og reynslu hvers eftirlitsmanns. 

5. Hver eftirlitsmaður skal fá skjal þar sem tilgreindar eru 
staðlaðar verklagsreglur og upplýsingar um skyldur, ábyrgð og 
kröfur um áframhaldandi starfsþjálfun. Þessar verklagsreglur 
skulu ávallt innihalda nýjustu upplýsingar. 

6. Eftirlitsmenn skulu fá viðeigandi persónuskilríki. 

7. Hver eftirlitsmaður skal undirrita yfirlýsingu þar sem fram 
koma fjárhagsleg tengsl eða önnur tengsl við þá aðila sem sæta 
skulu eftirliti. Taka skal tillit til þessarar yfirlýsingar þegar 
úthluta skal eftirlitsmönnum ákveðin eftirlitsverkefni. 

22. gr. 

Til þess að tryggja að nauðsynleg færni sé fyrir hendi fyrir 
ákveðin eftirlitsverkefni er aðildarríkjum heimilt að tilnefna 
teymi eftirlitsmanna og sérfræðinga sem til samans hafa til að 

bera þá menntun, það hæfi og þá reynslu sem þarf til að unnt sé 
að framkvæma eftirlitið. 

6. KAFLI 

EFTIRLITSAÐFERÐIR 

23. gr. 

1. Eftirlit með góðum klínískum starfsvenjum getur farið fram 
í öllum eftirfarandi tilvikum: 

a) fyrir klíníska rannsókn, meðan á henni stendur eða eftir að 
henni lýkur, 

b) sem hluti af sannprófun á umsóknum um markaðsleyfi, 

c) sem eftirfylgni vegna leyfisveitingar. 

2. Í samræmi við 1. og 2. mgr. 15. gr. tilskipunar 2001/20/EB 
er Lyfjastofnun Evrópu heimilt, innan gildissviðs reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 726/2004 (1), að fara fram á 
og samræma eftirlit, einkum í tengslum við klínískar 
rannsóknir sem tengjast umsóknum samkvæmt 
málsmeðferðinni sem er fastsett með þessari reglugerð. 

3. Eftirlit skal fara fram í samræmi við leiðbeiningarskjöl um 
eftirlit sem eru þróuð til stuðnings gagnkvæmri viðurkenningu 
á niðurstöðum eftirlits innan Bandalagsins. 

4. Aðildarríkin skulu, í samvinnu við framkvæmdastjórnina 
og stofnunina, ná fram úrbótum og samræmingu á 
leiðbeiningum um eftirlit með sameiginlegu eftirliti, 
umsömdum ferlum og verklagsreglum og með því að skiptast á 
reynslu og með starfsþjálfun. 

24. gr. 

Aðildarríkin skulu veita almenningi aðgang að skjölum, í 
tengslum við samþykkt á meginreglum um góðar klínískar 
starfsvenjur, á eigin yfirráðasvæði. 

Aðildarríkin skulu fastsetja laga- og stjórnsýsluramma vegna 
eftirlits með góðum klínískum starfsvenjum þar sem skilgreint 
er umboð eftirlitsmanna til að fá aðgang að þeim stöðum þar 
sem klínískar rannsóknir fara fram og að gögnum. Jafnframt 
skulu aðildarríkin sjá til þess, sé þess óskað og þar sem við á, 
að eftirlitsmenn lögbærs yfirvalds í öðrum aðildarríkjum hafi 
einnig aðgang að stöðum þar sem klínískar rannsóknir fara 
fram og að gögnum. 

________________  

(1) Stjtíð. ESB L 136, 30.4. 2004, bls. 1. 
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25. gr. 

Aðildarríkin skulu útvega næg úrræði og einkum tilnefna 
nægilegan fjölda eftirlitsmanna til að tryggja skilvirka 
sannprófun á því að farið sé að ákvæðum um góðar klínískar 
starfsvenjur. 

26. gr. 

Aðildarríkin skulu fastsetja viðeigandi málsmeðferð vegna 
sannprófunar á því að farið sé að ákvæðum um góðar klínískar 
starfsvenjur. 

Málsmeðferðin skal taka til aðferða vegna athugana á bæði 
verklagsreglum við stjórnun rannsókna og skilyrðum við 
skipulagningu, framkvæmd, eftirlit með og skrásetningu 
klínískra rannsókna, sem og ráðstafanir vegna eftirfylgni. 

27. gr. 

Aðildarríkin skulu fastsetja viðeigandi málsmeðferð til að: 

a) tilnefna sérfræðinga til að fylgja eftirlitsmönnum þegar 
þörf krefur, 

b) fara fram á eftirlit eða aðstoð frá öðrum aðildarríkjum í 
samræmi við 1. mgr. 15. gr. tilskipunar 2001/20/EB og 
vegna samstarfs um eftirlit í öðru aðildarríki, 

c) láta framkvæma eftirlit í þriðju löndum. 

28. gr. 

Aðildarríkin skulu halda skrár um eftirlit innanlands og, ef við 
á, um alþjóðlegt eftirlit, þ.m.t. upplýsingar um stöðuna með 
tilliti til þess hvort farið er að ákvæðum um góðar klínískar 
starfsvenjur, og um eftirfylgni með þeim. 

29. gr. 

1. Til þess að samræma hvernig lögbær yfirvöld í 
mismunandi aðildarríkjum framkvæma eftirlit skal 
framkvæmdastjórnin, að höfðu samráði við aðildarríkin, birta 
leiðbeiningarskjöl sem innihalda sameiginleg ákvæði um 
framkvæmd þessa eftirlits. 

2. Aðildarríkin skulu sjá til þess að eftirlitsaðferðir í hverju 
landi fyrir sig séu í samræmi við leiðbeiningarskjölin sem um 
getur í 1. mgr. 

3. Heimilt er að uppfæra reglulega leiðbeiningaskjölin, sem 
um getur í 1. mgr., í samræmi við þróun á sviði vísinda og 
tækni. 

30. gr. 

1. Aðildarríkin skulu mæla fyrir um allar nauðsynlegar reglur 
til að tryggja að eftirlitsmenn og aðrir sérfræðingar virði 
þagnarskyldu. Að þ ví er varðar persónuupplýsingar skal 
uppfylla kröfurnar í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
95/46/EB . 

2. Aðildarríkin skulu eingöngu gera eftirlitsskýrslurnar 
aðgengilegar þeim viðtakendum sem um getur í 2. mgr. 15. gr. 
tilskipunar 2001/20/EB, í samræmi við reglur í hverju 
aðildarríki og með fyrirvara um hvers kyns samninga sem 
gerðir eru milli Bandalagsins og þriðju landa. 

7. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

31. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til þess að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 29. janúar 2006. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og 
samsvörunartöflu milli viðkomandi ákvæða og þessarar 
tilskipunar. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þ essi ákvæði skal vera í þ eim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær 
eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur 
um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

32. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

33. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 8. apríl 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Stjtíð. ESB L 281, 23.11. 1995, bls. 31. 

 


