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 2011/EES/5/39TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2009/9/EB

frá 10. febrúar 2009

um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB um Bandalagsreglur um dýralyf (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/82/EB 
frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um dýralyf (1), 
einkum 88. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Til að unnt sé að setja dýralyf á markað í Evrópubandalaginu 
verður að fá markaðsleyfi fyrir því frá lögbæru yfirvaldi. 
Í þeim tilgangi skal leggja fram umsóknargögn með 
upplýsingum og skjölum sem varða niðurstöður prófana 
og rannsókna sem hafa verið gerðar með dýralyfið sem 
um ræðir. 

2) Tilgangurinn með I. viðauka við tilskipun 2001/82/EB 
er að mæla fyrir um ítarlegar vísinda- og tæknikröfur 
varðandi prófun á dýralyfjum sem leggja skal til 
grundvallar mati á gæðum, öryggi og verkun dýralyfsins. 
Einnig er þar að finna fyrirmæli um framsetningu og efni 
umsóknargagnanna. 

3) Laga þarf hinar ítarlegu vísindalegu og tæknilegu kröfur 
í I. viðauka við tilskipun 2001/82/EB að framförum á 
sviði vísinda og tækni, einkum að nýjum kröfum sem 
nýleg löggjöf hefur í för með sér. Bæta skal framsetningu 
og efni málsskjala með umsókn um markaðsleyfi, til 
að auðvelda matið og til að nýta betur tiltekna hluta 
gagnanna sem eru sameiginlegir fyrir nokkur dýralyf. 

4) Til einföldunar á núverandi málsmeðferðum við 
mat á bóluefnum fyrir dýr, bæði við veitingu fyrsta 
markaðsleyfis og við síðari breytingar á því, sem gerðar 

eru vegna breytinga á framleiðsluferlinu, og prófunar 
á einstökum mótefnavökum í samsettum bóluefnum, 
skal setja á laggirnar nýtt kerfi sem byggist á hugtakinu 
grunnskjal fyrir mótefnavaka í bóluefni (e. Vaccine 
Antigen Master File, VAMF) fyrir bóluefni þar sem fjöldi 
mótefnavaka koma við sögu. 

5) Til að veita megi leyfi fyrir bóluefnum gegn veirum 
með mismunandi mótefnavökum, þannig að tryggt sé að 
Bandalagið geti gripið fljótt til sem áhrifaríkastra aðgerða 
gegn innrás eða útbreiðslu dýrafarsótta, skal taka upp 
hugtakið „málsskjöl fyrir marga stofna“ (e. multi-strain 
dossier). Um leið mun það tryggja að markaðsleyfi séu 
veitt á grundvelli hlutlægra, vísindalegra viðmiðana um 
gæði, öryggi og verkun. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru 
í samræmi við álit fastanefndarinnar um dýralyf,

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr. 

Í stað I. viðauka við tilskipun 2001/82/EB komi texti viðaukans 
við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi 
síðar en 6. september 2009. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða og töflu yfir 
samsvörun milli viðkomandi ákvæða og þessarar tilskipunar. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun. 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 44, 14.2.2009, bls. 10. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2010 frá 12. mars 
2010 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 30, 10.6.2010, bls. 23.

(1) Stjtíð. EB L 311, 28. 11. 2001, bls. 1. 
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3. gr.  

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

4. gr.  

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.  

Gjört í Brussel 10. febrúar 2009.  

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti.  
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INNGANGUR OG ALMENNAR MEGINREGLUR 

1. Upplýsingarnar og skjölin, sem fylgja umsókninni um markaðsleyfi skv. 12. gr. til 13. gr. d, skulu lögð fram í samræmi 
við kröfurnar í þessum viðauka og að teknu tilliti til leiðbeininganna sem framkvæmdastjórnin birti í Reglum um lyf í 
Evrópusambandinu (The rules governing medicinal products in the European Union), 6. bindi B, tilkynning til 
umsækjenda, dýralyf, framsetning og efni umsóknargagna.  

2. Þegar umsækjendur taka saman málsskjöl með umsókn um markaðsleyfi skulu þeir einnig taka tillit til núverandi 
þekkingar á sviði dýralækninga og vísindalegra viðmiðunarregla um gæði, öryggi og verkun dýralyfja, sem Lyfjastofnun 
Evrópu (Lyfjastofnunin) birti, og öðrum lyfjagerðarfræðilegum viðmiðunarreglum Bandalagsins sem 
framkvæmdastjórnin hefur birt í ýmsum bindum af Reglum um lyf í Evrópusambandinu.  

3. Þegar um er að ræða önnur dýralyf en ónæmislyf fyrir dýr, að því er varðar hlutann um gæði (lyfjagerðarfræðilega 
hlutann) í málsskjölunum (eðlisefnafræðilegar, líffræðilegar og örverufræðilegar prófanir), gilda allar viðeigandi 
gæðalýsingar efna í Evrópsku lyfjaskránni, að meðtöldum almennum gæðalýsingum efna og almennum köflum hennar. 
Þegar um er að ræða ónæmislyf fyrir dýr, að því er varðar þá hluta málsskjalanna sem varða gæði, öryggi og verkun, 
gilda allar viðeigandi gæðalýsingar efna í Evrópsku lyfjaskránni, að meðtöldum almennum gæðalýsingum efna og 
almennum köflum hennar.  

4. Framleiðsluferlið skal uppfylla kröfurnar í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/412/EBE (1), þar sem mælt er fyrir um 
meginreglur og viðmiðunarreglur um dýralyf, og samrýmast meginreglum og viðmiðunarreglum um góða 
framleiðsluhætti sem framkvæmdastjórnin birti í 4. bindi af Reglum um lyf í Evrópusambandinu.  

5. Í umsókninni skulu koma fram allar upplýsingar sem skipta máli við mat á hlutaðeigandi dýralyfi, hvort sem þær eru 
hagstæðar eða óhagstæðar fyrir lyfið. Einkum skal tilgreina allar viðeigandi upplýsingar um prófanir eða rannsóknir á 
dýralyfi sem er ólokið eða hætt hefur verið við.  

6. Lyfjafræðilegar og eiturefnafræðilegar prófanir og lyfjaleifa- og öryggisprófanir skulu framkvæmdar í samræmi við þau 
ákvæði er varða góðar starfsvenjur við rannsóknir sem mælt er fyrir um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/10/EB (2) og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/9/EB (3).  

7. Aðildarríkin skulu sjá til þess að allar tilraunir á dýrum fari fram í samræmi við tilskipun ráðsins nr. 86/609/EBE (4).  

8. Til að unnt sé að fylgjast stöðugt með sambandi áhættu og ávinnings skulu allar nýjar upplýsingar, sem eru ekki í 
upprunalegu umsókninni, og allar upplýsingar, sem lúta að lyfjagát, afhentar lögbæra yfirvaldinu. Þegar markaðsleyfi 
hefur verið veitt skal leggja allar breytingar á efni málsskjalanna fyrir lögbær yfirvöld, í samræmi við reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1084/2003 (5) eða (EB) nr. 1085/2003 (6) þegar um er að ræða dýralyf sem leyfi hefur 
verið veitt fyrir, eins og skilgreint er í 1. gr. þessara reglugerða hvorrar um sig.  

9. Meðal málsskjalanna skal vera mat á umhverfisáhættu ef út í náttúruna bærust dýralyf sem innihalda eða samanstanda af 
erfðabreyttum lífverum í merkingu 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/18/EB (7). Upplýsingarnar skulu 
settar fram í samræmi við ákvæði tilskipunar 2001/18/EB og reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
726/2004 (8), að teknu tilliti til leiðbeiningarskjala sem framkvæmdastjórnin gefur út.  

 
 
(1) Stjtíð. EB L 228, 17. 8. 1991, bls. 70.  
(2) Stjtíð. ESB L 50, 20. 2. 2004, bls. 44.  
(3) Stjtíð. ESB L 50, 20. 2. 2004, bls. 28.  
(4) Stjtíð. EB L 358, 18. 12. 1986, bls. 1.  
(5) Stjtíð. ESB L 159, 27. 6. 2003, bls. 1.  
(6) Stjtíð. ESB L 159, 27. 6. 2003, bls. 24.  
(7) Stjtíð. EB L 106, 17. 4. 2001, bls. 1.  
(8) Stjtíð. ESB L 136, 30. 4. 2004, bls. 1.  
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10. Þegar um er að ræða umsóknir um markaðsleyfi fyrir dýralyfjum, sem eru tilgreind fyrir dýrategundir og ábendingar sem 
lítill markaður er fyrir, kann að vera við hæfi að beita sveigjanlegri aðferð. Í slíkum tilvikum skal taka tillit til viðeigandi 
vísindalegra viðmiðunarreglna og/eða vísindalegrar ráðgjafar.  

Þessi viðauki skiptist í fjóra bálka: 

Í I. bálki er lýst stöðluðum kröfum varðandi umsóknir um öll dýralyf nema ónæmislyf fyrir dýr.  

Í II. bálki er lýst stöðluðum kröfum varðandi umsóknir um ónæmislyf fyrir dýr.  

Í III. bálki er lýst ákveðnum tegundum málsskjala er varða markaðsleyfi og kröfum þeim tengdum.  

Í IV. bálki er lýst kröfum um málsskjöl fyrir ákveðnar tegundir dýralyfja.  

I. BÁLKUR 

KRÖFUR ER VARÐA ÖLL DÝRALYF NEMA ÓNÆMISLYF FYRIR DÝR 

Eftirfarandi kröfur skulu gilda um öll dýralyf nema ónæmislyf fyrir dýr nema þegar annað er tekið fram í III. bálki.  

1. HLUTI: SAMANTEKT ÚR MÁLSSKJÖLUM 

A. STJÓRNSÝSLUUPPLÝSINGAR 

Tilgreina skal heiti dýralyfsins, sem sótt er um leyfi fyrir, og heiti virks efnis eða efna svo og styrkleika og lyfjaform, 
íkomuleið og aðferð við lyfjagjöf (sjá f-lið 3. mgr. 12. gr. tilskipunarinnar) og lýsa endanlegri pakkningu lyfsins, þ. m. t. 
umbúðir, merkingar og fylgiseðill (sjá l-lið 3. mgr. 12. gr. tilskipunarinnar).  

Tilgreina skal nafn og heimilisfang umsækjanda, svo og nafn og heimilisfang framleiðenda og staði þar sem mismunandi 
áfangar framleiðslunnar, prófun og lokasamþykkt fara fram (þ. m. t. framleiðandi fullbúna lyfsins og framleiðandi eða 
framleiðendur virka efnisins eða efnanna) og, ef við á, nafn og heimilisfang innflytjandans.  

Umsækjandi skal tilgreina fjölda og heiti skjalabinda, sem lögð eru fram umsókninni til stuðnings, og geta þess hvaða sýni 
fylgja með ef um slíkt er að ræða.  

Stjórnsýslugögnum skal fylgja skjal sem sýnir að framleiðandinn hefur leyfi til að framleiða viðkomandi dýralyf, eins og 
skilgreint er í 44. gr. , svo og skrá yfir lönd þar sem leyfi hefur verið veitt, afrit af öllum samantektum á eiginleikum lyfsins, í 
samræmi við 14. gr. , sem aðildarríkin hafa samþykkt og skrá yfir lönd þar sem umsókn hefur verið lögð fram eða umsókn 
hafnað.  

B. SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS, MERKINGAR OG FYLGISEÐILL 

Umsækjandinn skal gera tillögu að samantekt á eiginleikum lyfsins í samræmi við 14. gr. þessarar tilskipunar.  

Leggja skal fram tillögu að texta fyrir merkingu innri og ytri umbúða í samræmi við V. bálk þessarar tilskipunar, ásamt 
fylgiseðli þegar hans er krafist skv. 61. gr. Þar að auki skal umsækjandi leggja fram eitt eða fleiri sýnishorn eða eftirlíkingar 
af endanlegri pakkningu eða pakkningum dýralyfsins á a. m. k. einu opinberu tungumáli Evrópusambandsins og eftirlíkingin 
má vera í svarthvítu og í rafrænu formi hafi áður fengist samþykki fyrir því frá lögbæra yfirvaldinu.  

C. ÍTARLEGAR OG GAGNRÝNAR SAMANTEKTIR 

Í samræmi við 3. mgr. 12. gr. skal láta í té ítarlegar og gagnrýnar samantektir á niðurstöðum lyfjagerðarfræðilegra 
(eðlisefnafræðilegra, líffræðilegra eða örverufræðilegra) prófana, öryggisprófana og lyfjaleifaprófana og forklínískra og 
klínískra rannsókna og niðurstöður prófana þar sem lagt er mat á hugsanlega áhættu sem dýralyfið hefur í för með sér fyrir 
umhverfið.  
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Hver ítarleg og gagnrýnin samantekt skal gerð í ljósi þeirrar vísindaþekkingar sem er fyrir hendi á þeim tíma sem umsóknin 
er lögð fram. Samantekt skal innihalda mat á hinum ýmsu prófunum og rannsóknum, sem málsskjölin vegna 
markaðsleyfisins fjalla um, og í henni skal gera grein fyrir öllum atriðum er varða mat á gæðum, öryggi og verkun 
dýralyfsins. Þar skal einnig tilgreina ítarlega niðurstöður prófana og rannsókna, sem lagðar hafa verið fram, og nákvæmar, 
bókfræðilegar tilvísanir.  

Í viðbæti skal gefa stutt yfirlit yfir öll helstu gögn, jafnan í töflum eða á myndrænu formi þegar unnt er. Ítarlegu og gagnrýnu 
samantektirnar og viðbætarnir skulu innihalda nákvæmar millivísanir í upplýsingar í aðalskjölunum.  

Ítarlegu og gagnrýnu samantektirnar skulu undirritaðar og dagsettar, og upplýsingar um menntun höfundar, starfsþjálfun og 
reynslu skulu fylgja. Gera skal grein fyrir faglegum tengslum höfundar við umsækjandann.  

Þegar virka efnið hefur verið notað í mannalyf sem leyfi er fyrir í samræmi við kröfur skv. I. viðauka við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB (1) má heildarsamantektin um gæði, sem kveðið er á um í lið 2. 3 í 2. einingu þess 
viðauka koma í stað samantektar á skjölum varðandi virka efnið eða lyfið, eins og við á.  

Hafi lögbæra yfirvaldið lýst því opinberlega yfir að efnafræðilegar, lyfjagerðarfræðilegar og líffræðilegar eða 
örverufræðilegar upplýsingar um fullbúna lyfið megi ekki fylgja með málsskjölunum nema þær séu með sniði sameiginlega 
tækniskjalsins (e. Common Technical Document (CDT)) má leggja ítarlegu og gagnrýnu samantektina um niðurstöður 
lyfjagerðarfræðilegra prófana fram með sama sniði og er notað fyrir heildarsamantektina um gæði.  

Ef umsókn varðar dýrategund eða ábendingar sem lítill markaður er fyrir má nota sniðið fyrir heildarsamantektina um gæði 
án undanfarandi samþykkis lögbærra yfirvalda.  

2. HLUTI: LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR (EÐLISEFNAFRÆÐILEGAR, LÍFFRÆÐILEGAR EÐA ÖRVERUFRÆÐI-
LEGAR) UPPLÝSINGAR (GÆÐI) 

Grundvallarreglur og -kröfur 

Upplýsingar og skjöl, sem fylgja skulu umsókn um markaðsleyfi samkvæmt fyrsta undirlið j-liðar 3. mgr. 12. gr. , skulu lögð 
fram í samræmi við eftirfarandi kröfur: 

Meðal lyfjagerðarfræðilegra (eðlisefnafræðilegra, líffræðilegra eða örverufræðilegra) gagna varðandi virka efnið eða efnin og 
fullunna dýralyfið skulu vera upplýsingar um framleiðsluferlið, einkenni og eiginleika, gæðaeftirlitsferli og -kröfur og 
stöðugleika auk lýsingar á samsetningu, þróun og pakkningu dýralyfsins.  

Allar gæðalýsingar efna gilda, að meðtöldum almennum gæðalýsingum efna og almennum köflum í Evrópsku lyfjaskránni 
eða, ef þær er ekki að finna þar, í lyfjaskrá aðildarríkis.  

Allar prófunaraðferðir skulu samræmast viðmiðunum um greiningu og eftirlit með gæðum upphafsefna og fullbúna lyfsins 
og vera í samræmi við gildandi leiðbeiningar og kröfur. Leggja skal fram niðurstöðurnar úr gildingarrannsóknum.  

Lýsa skal hverri prófunaraðferð nægilega ítarlega til að hægt sé að endurtaka hana í samanburðarprófunum sem fara fram að 
beiðni lögbæra yfirvaldsins og ef notuð eru sérstök tæki og búnaður skal lýsa þeim á fullnægjandi hátt og jafnvel láta 
teikningu fylgja. Með forskrift hvarfefna skal fylgja lýsing á framleiðsluaðferð ef þurfa þykir. Þegar um er að ræða 
prófunaraðferðir sem fjallað er um í Evrópsku lyfjaskránni eða í lyfjaskrá aðildarríkis getur ítarleg tilvitnun í viðkomandi 
lyfjaskrá komið í stað þessarar lýsingar.  

Ef við á skal nota efnafræðileg og líffræðileg viðmiðunarefni sem eru tilgreind í Evrópsku lyfjaskránni. Ef notuð eru önnur 
viðmiðunarefni og -staðlar skal tilgreina þau og lýsa á ítarlegan hátt.  

 

 
(1) Stjtíð. EB L 311, 28. 11. 2001, bls. 67.  



Nr. 5/168  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.1.2011 
    

Þegar virka efnið hefur verið notað í mannalyf sem veitt hefur verið leyfi fyrir í samræmi við kröfurnar I. viðauka við 
tilskipun 2001/83/EB mega efnafræðilegu, lyfjagerðarfræðilegu og líffræðilegu eða örverufræðilegu upplýsingarnar, sem 
kveðið er á um í 3. einingu þeirrar tilskipunar, koma í stað gagnanna er varða virka efnið eða fullbúna lyfið, eins og við á.  

Efnafræðilegu, lyfjagerðarfræðilegu og líffræðilegu eða örverufræðilegu upplýsingarnar um virka efnið eða fullbúna lyfið 
mega ekki fylgja með málsskjölunum með sniði sameiginlega tækniskjalsins nema lögbæra yfirvaldið hafi lýst því yfir 
opinberlega að þessi möguleiki sé fyrir hendi.  

Ef umsókn varðar dýrategund eða ábendingar sem lítill markaður er fyrir má nota snið sameiginlega tækniskjalsins án 
undanfarandi samþykkis lögbærra yfirvalda.  

A. EIGINDLEGAR OG MEGINDLEGAR UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI 

1. Eigindlegar upplýsingar 

„Eigindlegar upplýsingar“ um öll innihaldsefni í lyfi merkir hér tilgreining eða lýsing á: 

– virka efninu eða efnunum, 

– innihaldsefnum hjálparefnanna, hvert sem magn þeirra og eðli er, þ. m. t. litarefni, rotvarnarefni, glæðiefni, stöðgarar, 
þykkingarefni, fleytiefni, bragð- og ilmefni, 

– innihaldsefnum í hjúpi dýralyfja sem gefa á dýrum inn eða á annan hátt, s. s. hylki og gelatínhylki.  

Þessum upplýsingum skulu fylgja öll viðeigandi gögn um innri umbúðir og, þar sem við á, ytri umbúðir og, eftir því sem við 
á, hvernig þeim er lokað, ásamt upplýsingum um búnað sem lyfið er notað eða gefið með og er afhentur með því.  

2. Viðtekin íðorð 

Viðtekin íðorð, sem nota skal til að lýsa innihaldsefnum dýralyfja, hafa þá merkingu sem hér segir þrátt fyrir beitingu annara 
ákvæða c-liðar 3. mgr. 12. gr. : 

– þegar um er að ræða innihaldsefni sem eru nefnd í Evrópsku lyfjaskránni, eða, að öðrum kosti, í lyfjaskrá eins 
aðildarríkjanna: aðalheitið í yfirskrift viðkomandi gæðalýsingar efnis ásamt tilvísun í viðkomandi lyfjaskrá, 

– þegar um önnur innihaldsefni er að ræða: alþjóðlegt samheiti (INN-heiti), sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni hefur 
samþykkt, e. t. v. ásamt öðru samheiti eða, séu þessi heiti ekki til, nákvæmt vísindaheiti; lýsa skal innihaldsefnum, sem 
bera hvorki alþjóðlegt samheiti né nákvæmt vísindaheiti, með því að geta þess hvernig og úr hverju þau eru gerð auk 
annarra atriða sem máli skipta eftir því sem við á, 

– þegar um litarefni er að ræða: E-númer sem litarefnum voru gefin í tilskipun 78/25/EBE (1).  

3. Megindlegar upplýsingar 

3. 1. Þegar gefnar eru „megindlegar upplýsingar“ um öll virk efni í dýralyfjum er nauðsynlegt að gefa upp massa eða fjölda 
lífvirknieininga hvers virks efnis, annaðhvort í skammtaeiningu eða í massa- eða rúmmálseiningu, eftir því hvert lyfjaformið 
er.  

 
(1) Stjtíð. EB L 11, 14. 1. 1978, bls. 18.  
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Nota skal lífvirknieiningar fyrir efni sem er ekki hægt að skilgreina á efnafræðilegan hátt. Hafi 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreint alþjóðaeiningu fyrir lífvirkni skal hún notuð. Ef alþjóðaeining hefur ekki verið 
skilgreind skal gefa upp lífvirknieiningar þannig að það veiti ótvíræðar upplýsingar um virkni efnanna, ef við á með því að 
nota einingar Evrópsku lyfjaskrárinnar.  

Ávallt skal gefa upp lífvirkni á massa- eða rúmmálseiningu ef unnt er. Auk þessara upplýsinga skal tilgreina: 

– þegar um er að ræða lyf í stökum skömmtum: massa eða lífvirknieiningar hvers virks efnis í ílátinu sem skammturinn er 
í, með tilliti til nýtanlegs rúmmáls lyfsins, eftir lokatilbúning lyfsins þar sem það á við, 

– þegar um er að ræða dýralyf sem gefin eru í dropum: massa eða lífvirknieiningar hvers virks efnis í hverjum dropa eða í 
dropafjölda sem samsvarar 1 ml eða 1 g af dýralyfinu, 

– þegar um er að ræða mixtúrur, fleyti, kyrni og önnur lyfjaform sem gefin eru í mældum skömmtum: massa eða 
lífvirknieiningar allra virkra efna í mældum skammti.  

3. 2. Greina skal megindlega frá heildarmassa virkra efna sem eru efnasambönd eða afleiður og, ef það er nauðsynlegt eða 
skiptir máli, massa virks eða virkra hluta sameindarinnar.  

3. 3. Þegar dýralyf innihalda virkt efni sem sótt er um markaðsleyfi fyrir í fyrsta sinn í einhverju aðildarríki skal kerfisbundið 
tilgreina magn virks efnis, sem er salt eða hýdrat, sem massa virks eða virkra hluta sameindarinnar. Tilgreina skal 
megindlega samsetningu allra dýralyfja, sem veitt verður leyfi fyrir þaðan í frá í aðildarríkjunum, á sama hátt ef um sama 
virka efnið er að ræða.  

4. Þróun lyfjaforms 

Gefa skal skýringu á vali á samsetningu, innihaldsefnum, innri umbúðum, mögulegum frekari umbúðum, ytri umbúðum ef 
við á, fyrirhugaðri virkni hjálparefnanna í fullbúna lyfinu og aðferðinni sem er notuð til að framleiða fullbúið lyf. Skýringuna 
skal rökstyðja með vísindalegum gögnum um þróun lyfjaformsins. Greina skal frá yfirmagni og rökstyðja það. Sýna skal 
fram á að örverufræðilegir eiginleikar (örverufræðilegur hreinleiki og örverueyðandi virkni) og notkunarleiðbeiningar séu 
viðeigandi fyrir þá fyrirhuguðu notkun dýralyfsins sem er tilgreind í málsskjölum með umsókninni um markaðsleyfi.  

B. LÝSING Á FRAMLEIÐSLUAÐFERÐ 

Veita skal upplýsingar um nafn, heimilisfang og ábyrgð hvers framleiðanda og um hvern fyrirhugaðan framleiðslustað eða 
aðstöðu sem tengist framleiðslu og prófunum.  

Í lýsingu á framleiðsluaðferð, sem fylgir umsókn um markaðsleyfi skv. d-lið 3. mgr. 12. gr. , skal gefa fullnægjandi yfirlit 
yfir þær aðgerðir sem notaðar hafa verið.  

Í því markmiði skal þar a. m. k. tilgreina: 

– hin ýmsu framleiðslustig, til að hægt sé að meta hvort vinnsluferli við framleiðslu lyfjaformsins geti hafa valdið 
neikvæðri breytingu á innihaldsefnum, 

– þegar um samfellda framleiðslu er að ræða: nákvæmar upplýsingar um ráðstafanir sem eru gerðar til að tryggja einsleitni 
hins fullbúna lyfs, 
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– framleiðsluforskriftina sem er notuð, auk upplýsinga um magn allra innihaldsefna; þó nægir að tilgreina magn 
hjálparefna eins nærri lagi og lyfjaformið krefst og nefna skal öll efni sem kunna að hverfa við framleiðslu lyfsins; 
yfirmagn skal tilgreina og rökstyðja, 

– á hvaða stigum framleiðslunnar sýni eru tekin vegna ferliseftirlits og hvaða mörk gilda, þegar aðrar upplýsingar í 
fylgiskjölum með umsókn sýna að slíkt er nauðsynlegt vegna gæðaeftirlits með fullbúna lyfinu, 

– tilraunarannsóknir sem gerðar eru með það að markmiði að gilda framleiðsluferlið og, þegar við á, áætlun til gildingar á 
lotum í framleiðslustærð, 

– fyrir sæfð lyf, við sæfingarskilyrði sem samræmast ekki staðli lyfjaskrár: upplýsingar um sæfingarferlin og/eða 
smitgátaraðferðirnar sem notaðar eru.  

C. EFTIRLIT MEÐ UPPHAFSEFNUM 

1. Almennar kröfur 

Í þessari málsgrein merkir „upphafsefni“ öll innihaldsefni dýralyfs og, ef þurfa þykir, þau efni sem ílát þess, að meðtöldum 
lokunarbúnaði, er gert úr eins og segir í 1. lið A-þáttar hér að framan.  

Meðal málsskjala skulu vera gæðalýsingar og upplýsingar um prófanir sem gera á til gæðaeftirlits með öllum 
framleiðslulotum upphafsefna.  

Í umsókn um markaðsleyfi skal tilgreina venjubundnar prófanir sem eru gerðar á öllum framleiðslulotum upphafsefna. Ef 
notaðar eru aðrar prófanir en þær sem tilgreindar eru í lyfjaskránni skal rökstyðja það með því að sýna fram á að 
upphafsefnin standist gæðakröfur í þeirri lyfjaskrá.  

Þegar aðalskrifstofa Evrópsku lyfjaskrárinnar hefur gefið út hæfisvottorð fyrir upphafsefni, virkt efni eða hjálparefni skal það 
vottorð vera tilvísun til viðkomandi gæðalýsingar efnis í Evrópsku lyfjaskránni.  

Þegar vísað er til hæfisvottorðs skal framleiðandinn veita umsækjandanum skriflega tryggingu fyrir því að framleiðsluferlinu 
hafi ekki verið breytt síðan aðalskrifstofa Evrópsku lyfjaskrárinnar gaf út hæfisvottorðið.  

Framvísa skal greiningarvottorðum fyrir upphafsefnin til að sýna fram á samræmi við skilgreinda gæðalýsingu.  

1. 1. Virk efni 

Veita skal upplýsingar um nafn, heimilisfang og ábyrgð hvers framleiðanda og um hvern fyrirhugaðan framleiðslustað eða 
aðstöðu sem tengist framleiðslu og prófunum á virku efni.  

Þegar um er að ræða vel skilgreint, virkt efni getur framleiðandi virka efnisins eða umsækjandi séð til þess að framleiðandi 
virka efnisins afhendi lögbærum yfirvöldum milliliðalaust sérstakt skjal í formi grunnskjals fyrir virka efnið þar sem fram 
koma eftirfarandi upplýsingar: 

 a) nákvæm lýsing á framleiðsluferlinu, 

 b) lýsing á gæðaeftirliti í framleiðslu, 

 c) lýsing á gildingu vinnsluferlisins.  
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Í því tilviki skal framleiðandi þó sjá umsækjanda fyrir öllum gögnum sem hann kann að þurfa til að geta ábyrgst dýralyfið. 
Framleiðandinn skal afhenda umsækjanda skriflega staðfestingu á því að hann tryggi samræmi milli framleiðslulotna og 
breyti hvorki framleiðsluferlinu né gæðalýsingunum án þess að tilkynna umsækjanda um það. Skjöl og upplýsingar til 
stuðnings umsókn um slíka breytingu skulu afhent lögbærum yfirvöldum og einnig skal afhenda umsækjanda þessi skjöl og 
upplýsingar ef þær varða hlut umsækjandans í grunnskjalinu fyrir virkt efni.  

Liggi ekki fyrir hæfisvottorð fyrir virka efnið skal að auki skal láta í té upplýsingar um framleiðsluaðferð, gæðaeftirlit og 
óhreinindi auk gagna sem sýna sameindabyggingu.  

1. Í upplýsingum um framleiðsluferlið skal vera lýsing á framleiðsluferli virka efnisins sem jafngildir skuldbindingu 
umsækjandans viðvíkjandi framleiðslu virka efnisins. Tilgreina skal öll efni sem þarf til framleiðslu virka efnisins eða 
efnanna og fram skal koma hvar í ferlinu hvert efni er notað. Veita skal upplýsingar um gæði þessara efna og hvernig 
eftirliti með þeim er háttað. Veita skal upplýsingar sem sýna að efnin uppfylla viðeigandi staðla með tilliti til áformaðrar 
notkunar.  

2. Í upplýsingum um gæðaeftirlit skal greina frá prófunum (þ. m. t. samþykktarviðmiðanir), sem framkvæmdar eru fyrir 
hvern mikilvægan áfanga, gæðum milliefna og eftirliti með þeim, gildingu vinnsluferlisins og/eða rannsóknum í 
tengslum við mat, eins og við á. Einnig skulu þær fela í sér gögn um gildingu þeirra greiningaraðferða sem beitt er í 
tengslum við virka efnið, þar sem við á.  

3. Í upplýsingum um óhreinindi skal tilgreina fyrirsjáanleg óhreinindi ásamt magni og eiginleikum staðfestra óhreininda. 
Einnig skulu þar koma fram upplýsingar um öryggi þessara óhreininda þegar við á.  

4. Þegar um er að ræða líffræðileg dýralyf skal teikning af amínósýruröðinni og upplýsingar um hlutfallslegan mólmassa 
vera meðal gagnanna sem sýna sameindabyggingu.  

1 .  1 .  1 .  V i r k  e f n i  s e m  e r u  s k r áð  í  l y f j a s k r á m  

Almennar og sértækar gæðalýsingar í Evrópsku lyfjaskránni gilda fyrir öll virk efni sem eru skráð í henni.  

Innihaldsefni, sem standast kröfur í Evrópsku lyfjaskránni eða lyfjaskrá aðildarríkis, teljast fullnægja ákvæði i-liðar 3. mgr. 
12. gr. Þegar svo ber við skal viðeigandi tilvísun í viðkomandi lyfjaskrá koma í stað lýsingar á greiningaraðferðum og -
ferlum í hverjum viðeigandi hluta.  

Þegar gæðalýsing í gæðalýsingu efnis í Evrópsku lyfjaskránni eða gildandi lyfjaskrá aðildarríkis nægir ekki til að tryggja 
gæði efnis geta lögbær yfirvöld krafið umsækjanda um gæðalýsingar sem eiga betur við, þ. m. t. mörk fyrir ákveðin 
óhreinindi með prófunaraðferðum sem hafa fengið gildingu.  

Lögbær yfirvöld skulu tilkynna þetta yfirvöldum sem bera ábyrgð á viðkomandi lyfjaskrá. Handhafi markaðsleyfisins skal 
veita yfirvöldunum, sem bera ábyrgð á lyfjaskránni, upplýsingar um meinta vankanta og hvaða gæðalýsingar hafi verið 
notaðar til viðbótar.  

Þegar gæðalýsing fyrir virkt efni er ekki fyrir hendi í Evrópsku lyfjaskránni en virka efninu er lýst í lyfjaskrá aðildarríkis má 
nota þá gæðalýsingu efnisins.  

Ef virku efni er hvorki lýst í Evrópsku lyfjaskránni né lyfjaskrá aðildarríkis má samþykkja að samræmis sé gætt við 
gæðalýsingu efnisins í lyfjaskrá þriðja lands ef sýnt er fram á að sú gæðalýsing hæfi og skal umsækjandi þá leggja fram afrit 
af þessari gæðalýsingu efnisins ásamt þýðingu eftir því sem við á. Leggja skal fram gögn sem sýna að gæðalýsing efnisins 
dugi til fullnægjandi eftirlits með gæðum virka efnisins.  
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1 .  1 .  2 .  V i r k  e f n i  s e m  e r u  e k k i  s k r áð  í  l y f j a s k r á  

Lýsing á innihaldsefnum, sem eru hvergi skráð í lyfjaskrá, skal sett fram sem gæðalýsing efnanna undir þessum fyrirsögnum: 

a) heiti innihaldsefnisins sem uppfyllir kröfur skv. 2. lið A-þáttar, að viðbættum vöru- eða vísindaheitum; 

b) skilgreining á efninu, á sambærilegan hátt og efnum er lýst í Evrópsku lyfjaskránni, að viðbættum nauðsynlegum 
gögnum til útskýringar, einkum er varðar sameindabyggingu efnisins. Ef aðeins er hægt að lýsa efnum með 
framleiðsluaðferð skal lýsingin vera nægilega ítarleg til að sýna eiginleika efnis sem er stöðugt bæði að því er varðar 
samsetningu og áhrif; 

c) sanngreiningaraðferðir, sem lýsa má annars vegar með því að gera fullkomna grein fyrir framleiðslu efnisins og hins 
vegar sem prófunum sem ber að nota að staðaldri; 

d) hreinleikaprófanir, sem lýsa skal með tilliti til hverrar tegundar fyrirsjáanlegra óhreininda, einkum þeirra sem kunna að 
hafa neikvæð áhrif og, ef þurfa þykir, með tilliti til samsetningar efnanna sem umsóknin tekur til, þeirra sem gætu haft 
neikvæð áhrif á stöðugleika lyfsins eða skekkt niðurstöður efnagreininga, 

e) prófanir og mörk til eftirlits með breytum sem skipta máli í tengslum við fullbúna lyfið, t. d. kornastærð og 
dauðhreinsun, sem skal lýsa og aðferðir skulu fá gildingu þegar við á, 

f) þegar um er að ræða flókin efnasambönd úr jurta- eða dýraríkinu skal annars vegar gera greinarmun á tilvikum þar sem 
margþætt líflyfjafræðileg áhrif gera það að verkum að nauðsynlegt er að hafa efnafræðilegt, eðlisfræðilegt eða 
líffræðilegt eftirlit með aðalinnihaldsefni, og hins vegar tilvikum þar sem efni innihalda einn eða fleiri hópa af 
aðalinnihaldsefnum með áþekka virkni en þá er hægt að leyfa heildaraðferð við greiningu þeirra.  

Þessi gögn skulu sýna að tillagðar prófunaraðferðir nægi til eftirlits með gæðum virka efnisins af þessum skilgreinda 
uppruna.  

1 .  1 .  3 .  Eð l i s e f n a f r æð i l e g i r  e i g i n l e i k a r  s e m  g e t a  h a f t  á h r i f  á  l í f aðg e n g i  

Eftirfarandi upplýsingar um virk efni, hvort sem efnin eru skráð í lyfjaskrám eða ekki, skulu vera liður í almennri lýsingu á 
virku efnunum ef lífaðgengi dýralyfsins er háð þeim: 

– kristallaform og leysnistuðlar, 

– kornastærð, eftir dyftingu ef við á, 

– vötnunarstig, 

– olíu-/vatnshlutfallsstuðull, 

– pK/pH-gildi.  

Fyrstu þrír liðirnir eiga ekki við um efni sem eingöngu eru notuð í lausn.  

1. 2. Hjálparefni 

Almennar og sértækar gæðalýsingar efna í Evrópsku lyfjaskránni gilda fyrir öll efni sem eru skráð í henni.  

Hjálparefni skulu vera í samræmi við kröfur í viðeigandi gæðalýsingu í Evrópsku lyfjaskránni. Þegar slík gæðalýsing er ekki 
fyrir hendi má vísa í lyfjaskrá aðildarríkis. Ef slíka gæðalýsingu er ekki að finna í lyfjaskrá aðildarríkis má vísa í lyfjaskrá 
þriðja lands. Í slíku tilviki skal sýna fram á að sú gæðalýsing efnis sé við hæfi. Þegar við á skulu frekari prófanir til eftirlits 
með breytum á borð við kornastærð, dauðhreinsun og leysisleifar, koma til viðbótar kröfunum í gæðalýsingu efnisins. Ef 
gæðalýsing efnis er ekki fyrir hendi í lyfjaskrá skal leggja fram tillögu að gæðalýsingu og rökstyðja hana. Fullnægja skal 
kröfum varðandi gæðalýsingar fyrir virka efnið samkvæmt a- til e-lið í lið 1. 1. 2. Gera skal grein fyrir tillögðum aðferðum 
ásamt tilheyrandi gögnum um gildingu þeirra.  
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Litunarefni, sem nota á í dýralyf, skulu uppfylla kröfur í tilskipun 78/25/EBE nema þegar um er að ræða tiltekin dýralyf til 
staðbundinnar notkunar, eins og t. d. hálsólar með skordýraeitri og eyrnamerki, þar sem notkun annara litunarefna er 
réttlætanleg.  

Litunarefni skulu uppfylla hreinleikaskilyrðin sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 95/45/EB . (1) 

Ef um er að ræða ný hjálparefni, þ. e. eitt eða fleiri hjálparefni sem eru notuð í fyrsta sinn í dýralyfi eða notuð með nýrri 
íkomuleið, skal veita nákvæmar upplýsingar um framleiðslu, eiginleika og eftirlit með millivísunum í bæði klínísk og 
óklínísk gögn sem sýna fram á öryggi efnanna.  

1. 3. Lokunarbúnaður íláta 

1 .  3 .  1 .  V i r k t  e f n i  

Láta skal í té upplýsingar um lokunarbúnað íláta virka efnisins. Umfang upplýsinga skal ráðast af eðlisástandi (fljótandi eða 
fast) virka efnisins.  

1 .  3 .  2 .  F u l l b ú ið  l y f  

Láta skal í té upplýsingar um lokunarbúnað íláta fullbúna lyfsins. Umfang upplýsinga skal ráðast af íkomuleið dýralyfsins og 
eðlisástandi (fljótandi eða fast) skammtaformsins.  

Umbúðaefni skulu vera í samræmi við kröfur í viðeigandi gæðalýsingu efnis í Evrópsku lyfjaskránni. Þegar slík gæðalýsing 
efnis er ekki fyrir hendi má vísa í lyfjaskrá aðildarríkis. Ef slíka gæðalýsingu efnis er ekki að finna í lyfjaskrá aðildarríkis má 
vísa í lyfjaskrá þriðja lands. Í slíku tilviki skal sýna fram á að sú gæðalýsing efnis sé við hæfi.  

Ef gæðalýsingu efnis er ekki að finna í lyfjaskrá skal leggja fram tillögu að gæðalýsingu fyrir umbúðaefnið og rökstyðja 
hana.  

Leggja skal fram vísindagögn varðandi val og nothæfi umbúðaefna.  

Ef um er að ræða ný umbúðaefni sem komast í snertingu við lyfið skal leggja fram upplýsingar um samsetningu, framleiðslu 
og öryggi þeirra.  

Leggja skal fram gæðalýsingar og, ef við á, gögn um afkastagetu fyrir allan búnað til skömmtunar eða lyfjagjafar sem 
afhentur er með dýralyfinu.  

1. 4. Efni af líffræðilegum uppruna 

Þegar upprunaefni, eins og örverur, jurta- eða dýravefir, frumur eða vökvar (að blóði meðtöldu) úr mönnum eða dýrum og 
erfðabreyttar frumur, eru notuð við framleiðslu dýralyfja skal lýsa og skjalfesta uppruna og sögu upphafsefnanna.  

Í lýsingu á upphafsefninu skal tilgreina framleiðsluskipulag, hreinsunar- og óvirkjunaraðferðir og gildingu þeirra og allar 
aðferðir við ferliseftirlit sem eiga að tryggja gæði, öryggi og samræmi milli framleiðslulotna hins fullbúna lyfs.  

Þegar frumusöfn eru notuð skal sýna fram á að eiginleikar frumna hafi haldist óbreyttir fram að því endursáningarþrepi, sem 
er notað við framleiðslu, og lengur.  

Rannsaka skal sáningarefni, frumusöfn og sermisöfn og, þegar þess er kostur, upprunaefnin, sem þau eru unnin úr, til að 
tryggja að þau innihaldi ekki aðskotaefni.  

 

 
(1) Stjtíð. EB L 226, 22. 9. 1995, bls. 1.  
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Þegar notuð eru upphafsefni úr dýrum eða mönnum skal lýsa þeim ráðstöfunum sem beitt er til að tryggja að þau séu án 
hugsanlegra sjúkdómsvalda; 

Ef aðskotaefni, sem geta valdið sýkingu, eru óhjákvæmileg skal aðeins nota viðkomandi efni þegar tryggt er að aðskotaefnin 
verði fjarlægð og/eða gerð óvirk á seinni vinnslustigum og skal sýnt fram á það með gildingu.  

Leggja skal fram gögn sem sýna að sáningarefnin, frumusáningarefnin, sermilotur og önnur efni úr dýrategundum, sem 
tengjast útbreiðslu smitandi heilahrörnunarsjúkdóma, séu í samræmi við leiðbeiningar um lágmörkun þeirrar áhættu að 
smitvaldur heilahrörnunar í dýrum berist með manna- og dýralyfjum (e. Note for Guidance on minimising the risk of 
transmitting animal spongiform encephalopathy agents via human and veterinary medicinal products) (1), og einnig í 
samræmi við samsvarandi gæðalýsingu efnis í Evrópsku lyfjaskránni. Nota má hæfisvottorð, sem aðalskrifstofa Evrópsku 
lyfjaskrárinnar gefur út með tilvísun í viðeigandi gæðalýsingu efnis í Evrópsku lyfjaskránni, til að sýna fram á að farið sé að 
ákvæðum.  

D. EFTIRLITSPRÓFANIR Á MILLISTIGUM FRAMLEIÐSLUFERLISINS 

Málsskjölin skulu innihalda upplýsingar um prófanir vegna eftirlits með lyfinu sem unnt er að framkvæma á millistigi í 
framleiðsluferlinu til að tryggja samræmi í tæknilegum eiginleikum og framleiðsluferlinu.  

Þessar prófanir eru nauðsynlegar til að kanna hvort dýralyfið er í samræmi við forskrift þess þegar umsækjandi leggur í 
undantekningartilvikum fram tillögu um greiningaraðferð til að prófa hið fullbúna lyf sem felur ekki í sér magnákvörðun á 
öllum virkum efnum (eða öllum innihaldsefnum hjálparefnisins sem standast þurfa sömu kröfur og virku efnin).  

Það sama gildir þegar gæðaeftirlit með fullbúna lyfinu byggist á ferliseftirliti, einkum ef það er framleiðsluaðferðin sem fyrst 
og fremst er notuð til að skilgreina efnið.  

Ef hægt er að geyma milliefni áður en frekari vinnsla eða fyrsta samsetning fer fram skal skilgreina geymsluþol milliefnisins 
á grundvelli gagnanna úr stöðugleikarannsóknunum.  

E. PRÓFANIR Á FULLBÚNU LYFINU 

Við eftirlit með fullbúnu lyfi er litið svo á að til hverrar framleiðslulotu fullbúins lyfs teljist allar einingar lyfjaforms sem 
gerðar eru úr sama upphaflega magni efnis og sem hafa farið í gegnum sömu röð framleiðslu- og/eða sæfingarferla eða, sé 
um samfellt vinnsluferli að ræða, allar einingar sem eru framleiddar á tilteknu tímabili.  

Í umsókn um markaðsleyfi skal telja upp allar venjubundnar prófanir sem eru gerðar á hverri framleiðslueiningu fullbúins 
lyfs. Geta skal tíðni prófana sem eru ekki venjubundin. Tilgreina skal leyfileg mörk við lokasamþykkt.  

Málsskjölin skulu innihalda upplýsingar um eftirlitsprófanir á fullbúna lyfinu við lokasamþykkt. Upplýsingarnar og skjölin 
skulu vera í samræmi við eftirfarandi kröfur: 

Ákvæði viðeigandi gæðalýsinga efna og almennra kafla í Evrópsku lyfjaskránni eða, ef ekki þar, í lyfjaskrá aðildarríkis, 
skulu gilda um öll lyf sem eru skilgreind þar.  

Ef notaðar eru aðrar prófunaraðferðir og mörk en getið er um í viðeigandi gæðalýsingum efna og almennum köflum í 
Evrópsku lyfjaskránni eða, að öðrum kosti, lyfjaskrá aðildarríkis, skal það rökstutt með því að leggja fram sönnun fyrir því 
að hið fullbúna lyf stæðist gæðakröfur lyfjaskrárinnar fyrir viðkomandi lyfjaform væri það prófað í samræmi við þessar 
gæðalýsingar efna.  

 

 
(1) Stjtíð. ESB C 24, 28. 1. 2004, bls. 6.  
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1. Almennir eiginleikar fullunnins lyfs 

Ávallt skal gera tilteknar prófanir á almennum eiginleikum fullbúins lyfs. Þegar við á skulu þessar prófanir taka til 
ákvörðunar á meðalþyngd og hámarksfrávikum, til tækni-, eðlis- eða örverufræðilegra prófana, skynmatseiginleika og 
eðlisfræðilegra eiginleika, s. s. eðlismassa, sýrustigs og brotstuðuls. Umsækjandi skal í hverju tilviki fyrir sig greina frá 
stöðlum og þolmörkum fyrir hvern þessara eiginleika.  

Lýsa skal nákvæmlega prófunarskilyrðum og, eftir því sem við á, búnaði og tækjum, sem notuð eru, og stöðlum, ef 
upplýsingar þar að lútandi eru ekki í Evrópsku lyfjaskránni eða lyfjaskrám aðildarríkjanna og skal hið sama gilda þegar 
aðferðir, sem framangreindar lyfjaskrár mæla fyrir um, eiga ekki við.  

Enn fremur skulu föst lyfjaform, sem gefin eru um munn, rannsökuð í glasi með tilliti til losunar- og leysnihraða virka 
efnisins eða efnanna nema sýnt sé fram á að þess sé ekki þörf. Þessar rannsóknir skulu einnig framkvæmdar þegar lyfjagjöf 
fer fram með öðrum hætti ef lögbær yfirvöld hlutaðeigandi aðildarríkis telja það nauðsynlegt.  

2. Sanngreining og magngreining virks efnis eða virkra efna 

Annaðhvort skal sann- og magngreina virkt eða virk efni í dæmigerðu sýni úr framleiðslulotu eða í nokkrum 
skammtaeiningum sem eru efnagreindar hver fyrir sig.  

Leyfilegt hámarksfrávik frá tilgreindu magni virks efnis í fullbúnu lyfi skal ekki vera meira en ± 5% á framleiðslutíma nema 
góð og gild rök mæli með því.  

Framleiðandi skal, á grundvelli stöðugleikaprófa, leggja fram rökstuddar tillögur um ásættanleg fráviksmörk fyrir tilgreint 
magn virks efnis í fullbúnu lyfi sem skulu gilda til loka fyrirhugaðs geymslutíma.  

Í ákveðnum tilvikum, þegar um sérlega flóknar efnablöndur er að ræða þar sem virk efni eru fjölmörg eða í mjög litlum mæli 
og magngreining þeirra krefst margslunginna rannsókna sem erfitt er að gera á hverri framleiðslueiningu, er heimilt að sleppa 
magngreiningu á einu eða fleiri virkum efnum í fullbúna lyfinu en þó einungis með því skýlausa skilyrði að slík 
magngreining fari fram á millistigum framleiðsluferlisins. Ekki má beita þessari einfölduðu aðferð við prófanir á eiginleikum 
hlutaðeigandi efna. Þessu skal fylgja aðferð til magnákvörðunar sem gerir lögbæru yfirvaldi kleift að sannreyna, eftir að lyfið 
er komið á markað, að það sé eins og gæðalýsing þess segir til um.  

Skylt er að gera líffræðilega greiningu í lífi eða í glasi þegar eðlisefnafræðilegar aðferðir gefa ekki fullnægjandi upplýsingar 
um gæði lyfsins. Sé þess kostur skal greiningin taka til viðmiðunarefna og tölfræðilegra greininga sem gera kleift að reikna út 
öryggismörkin. Þegar ekki er hægt að gera þessar prófanir á fullbúnu lyfi má gera þær á millistigi, eins seint og unnt er í 
framleiðsluferlinu.  

Þegar niðurbrot á sér stað meðan á framleiðslu fullbúna lyfsins stendur skal tilgreina leyfilegt hámarksinnihald 
niðurbrotsefna, hvers um sig og samanlagt, strax að framleiðslu lokinni.  

Ef upplýsingar, sem eru veittar samkvæmt B-þætti, sýna að notað er talsvert yfirmagn af virku efni við framleiðslu lyfsins, 
eða ef gögn um stöðugleika sýna að innihald virka efnisins minnkar við geymslu, skal lýsing á eftirlitsprófunum á fullbúna 
lyfinu ná, eftir því sem við á, yfir efnafræðilega og, ef þurfa þykir, eiturefna- og líflyfjafræðilega rannsókn á þeim 
breytingum, sem hafa orðið á efninu, og jafnvel lýsingu á eiginleikum og/eða magngreiningu niðurbrotsefna.  
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3. Sanngreining og magngreining innihaldsefna hjálparefnis 

Skylt skal vera að framkvæma sanngreiningarprófun og prófun á efri og neðri mörkum á hverju örverueyðandi varnarefni og 
hverju hjálparefni sem er líklegt til að hafa áhrif á lífaðgengi virka efnisins nema lífaðgengið sé staðfest með öðrum 
viðeigandi prófunum. Skylt skal vera að framkvæma sanngreiningarprófun og prófun á efri mörkum á hverju þráavarnarefni 
og hverju hjálparefni sem líklegt er til að hafi truflandi áhrif á lífeðlisfræðilega starfsemi, og prófun á lægri mörkum skal 
einnig framkvæma á þráavarnarefnum við lokasamþykkt.  

4. Öryggisprófanir 

Að frátöldum niðurstöðum úr eiturefna- og líflyfjafræðilegum prófunum, sem lagðar eru fram með umsókn um markaðsleyfi, 
skulu upplýsingar um öryggisprófanir, til að kanna t. d. sæfingu og bakteríuinneitur, ætíð fylgja gögnum um efnagreiningar 
þar sem slíkra prófana er krafist að staðaldri til að sannprófa gæði lyfsins.  

F. STÖÐUGLEIKAPRÓFUN 

1. Virk efni 

Tilgreina skal endurprófunartíma og geymsluskilyrði fyrir virka efnið nema fjallað sé um virka efnið í gæðalýsingu efnis í 
Evrópsku lyfjaskránni og framleiðandi fullbúna lyfsins endurprófar virka efnið að fullu rétt áður en það er notað í framleiðslu 
á fullbúna lyfinu.  

Gögn um stöðugleika skulu lögð fram til stuðnings skilgreinda endurprófunartímanum og geymsluskilyrðunum. Greina skal 
frá tegund stöðugleikarannsókna, aðferðarlýsingum, greiningaraðferðum og gildingu þeirra og gera ítarlega grein fyrir 
niðurstöðum. Leggja skal fram skuldbindingu um stöðugleika og samantekt á aðferðarlýsingunni.  

Sé hins vegar fyrir hendi hæfisvottorð fyrir virkt efni af tillögðum uppruna þar sem endurprófunartími og geymsluskilyrði eru 
tilgreind er ekki krafist stöðugleikagagna fyrir það virka efni af þeim uppruna.  

2. Fullbúið lyf 

Lýsa skal rannsóknum sem hafa verið gerðar til að ákveða geymsluþol, ráðlögð geymsluskilyrði og gæðalýsingar í lok 
geymsluþolstímans sem umsækjandinn leggur til.  

Greina skal frá tegund stöðugleikarannsókna, aðferðarlýsingum, greiningaraðferðum og gildingu þeirra og gera ítarlega grein 
fyrir niðurstöðum.  

Ef þörf er á lokatilbúningi eða þynningu fullbúins lyfs áður en það er gefið er krafist upplýsinga um tillagt geymsluþol og 
gæðalýsingu lyfsins eftir lokatilbúning/þynningu sem eru studdar viðeigandi upplýsingum um stöðugleika.  

Þegar um er að ræða fjölskammtaílát skal, þar sem við á, leggja fram upplýsingar um stöðugleika til að renna stoðum undir 
geymsluþol lyfsins eftir að umbúðir hafa verið rofnar í fyrsta sinn, og skilgreina skal gæðalýsingu fyrir lyfið eftir að það 
hefur verið tekið í notkun.  

Þegar hætta er á að í fullbúna lyfinu geti myndast niðurbrotsefni skal umsækjandinn geta þeirra og tilgreina 
sanngreiningaraðferðir og prófunarferli.  

Í ályktunum skulu koma fram niðurstöður greininga, sem renna stoðum undir tillagðan geymsluþolstíma og, ef við á, 
geymsluþolstíma eftir að lyfið hefur verið tekið í notkun við ráðlögð geymsluskilyrði, og gæðalýsingar fullbúna lyfsins í lok 
geymsluþolstímans og, ef við á, í lok geymsluþolstímans eftir að lyfið hefur verið tekið í notkun við þessi ráðlögðu 
geymsluskilyrði.  

Tilgreina skal leyfilegt hámarksinnihald niðurbrotsefna, hvers um sig og samanlagt, í lok geymsluþolstíma.  

Niðurstöður úr rannsóknum á milliverkun lyfs og íláts skulu lagðar fram ef hætta er á slíkri milliverkun, einkum þegar um 
stungulyf er að ræða.  
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Leggja skal fram skuldbindingu um stöðugleika og samantekt á aðferðarlýsingunni.  

G. AÐRAR UPPLÝSINGAR 

Taka má upplýsingar varðandi gæði dýralyfsins, sem ekki komu fram í fyrri þáttum, inn í málsskjölin.  

Þegar um er að ræða lyfjaforblöndur (lyf sem ætlað er að vera hluti af lyfjablönduðu fóðri) skal láta í té upplýsingar um 
hlutfall innihalds, leiðbeiningar um ísetningu, einsleitni í fóðri, samrýmanlegt/hentugt fóður, stöðugleika í fóðri og tillagðan 
geymsluþolstíma í fóðri. Einnig skal láta í té gæðalýsingu fyrir lyfjablandað fóður sem er framleitt er með þessum 
lyfjaforblöndum í samræmi við leiðbeiningar um ráðlagðar notkunarleiðbeiningar.  

3. HLUTI: ÖRYGGIS OG LYFJALEIFAPRÓFANIR 

Upplýsingar og skjöl, sem fylgja skulu umsókn um markaðsleyfi samkvæmt öðrum og fjórða undirlið j-liðar 3. mgr. 12. gr. , 
skulu lögð fram í samræmi við eftirfarandi kröfur: 

A. Öryggisprófanir 

I. KAFLI: FRAMKVÆMD PRÓFANA 

Í gögnum um öryggi skal eftirfarandi koma fram: 

a) Hugsanleg eiturhrif dýralyfsins og öll hættuleg eða óæskileg áhrif sem kunna að koma fram hjá dýrum við notkun við 
tillögð skilyrði og skal meta þessi áhrif með hliðsjón af því hversu alvarlegt sjúkdómsástandið er; 

b) Hugsanleg skaðleg áhrif á menn af völdum leifa dýralyfsins eða efnisins í afurðum dýra sem hafa fengið lyfið og hvaða 
erfiðleika þessar lyfjaleifar hafa í för með sér við iðnaðarvinnslu matvæla, 

c) Möguleg hætta á að menn verði fyrir váhrifum af völdum dýralyfsins, t. d. þegar dýrinu er gefið lyfið, 

d) Hugsanleg áhætta fyrir umhverfið sem stafar af notkun dýralyfsins.  

Allar niðurstöður skulu vera áreiðanlegar og hafa almennt gildi. Beita skal stærðfræðilegum og tölfræðilegum aðferðum, eftir 
því sem við á, til að skipuleggja tilraunaaðferðir og meta niðurstöður. Auk þess skal láta í té upplýsingar um notagildi lyfsins 
til lækninga og hvaða hættur geti stafað af notkun þess.  

Í sumum tilvikum getur verið nauðsynlegt að gera prófanir á umbrotsefnum móðurefnisins ef það eru leifar þeirra sem eru 
áhyggjuefni.  

Hjálparefni, sem er notað til lyfjagerðar í fyrsta sinn, skal meðhöndla eins og virkt efni.  

1.  Nákvæm sanngreining á lyfinu og virku efni eða efnum þess 

– alþjóðlegt samheiti (INN), 

– IUPAC-heiti (IUPAC: Alþjóðasamtök um hreina og hagnýta efnafræði), 

– CAS-númer (CAS: Upplýsingaþjónusta um íðefni), 

– Meðferðarfræðileg, lyfjafræðileg og efnafræðileg flokkun, 
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– samheiti og skammstafanir, 

– byggingarformúla, 

– sameindaformúla, 

– mólmassi, 

– hreinleikastig, 

– eigindleg og megindleg samsetning óhreininda, 

– lýsing á eðlisfræðilegum eiginleikum, 

– bræðslumark, 

– suðumark, 

– gufuþrýstingur, 

– leysni í vatni og lífrænum leysiefnum, tilgreint í g/l, ásamt hitastigi, 

– þéttni, 

– brotstuðull, snúningur o. s. frv. , 

– efnasamsetning lyfsins, 

2.  Líflyfjafræði 

Líflyfjafræðirannsóknir hafa grundvallarþýðingu fyrir skilning á gangi þeirra hvarfa sem kalla fram lækningaverkun 
dýralyfsins og því ber að bæta líflyfjafræðirannsóknum með tilraunadýr og marktegundir inn í 4. hluta.  

Líflyfjafræðirannsóknir geta þó einnig stuðlað að skilningi á eiturefnafræðilegum fyrirbærum. Ef dýralyf kallar fram 
líflyfjafræðileg áhrif án eiturverkana eða við minni skammta en kalla fram eiturhrif skal auk þess taka tillit til þessara 
lyfjafræðilegu áhrifa við mat á öryggi dýralyfsins.  

Í inngangi upplýsingagagnanna um öryggi skal því ávallt veita ítarlegar upplýsingar um líflyfjafræðilegar rannsóknir með 
tilraunadýr og allar viðeigandi upplýsingar sem komið hafa fram við klínískar rannsóknir á markdýrinu.  

2. 1. Lyfhrifafræði 

Upplýsingar um verkunarhátt virka efnisins eða efnanna skal láta í té ásamt upplýsingum um fyrsta og annars stigs lyfhrif til 
að stuðla að skilningi á aukaverkunum sem koma fram í dýrarannsóknunum.  

2. 2. Lyfjahvarfafræði 

Láta skal í té gögn um afdrif virka efnisins og umbrotsefna þeirra í tegundinni sem notuð er í eiturefnarannsóknunum og þar 
skal koma fram gleypni, dreifing, umbrot og útskilnaður. Gögnin skal tengja við niðurstöður úr lyfjafræðilegu og 
eiturefnafræðilegu rannsóknunum um vensl skammta og verkunar til að ákvarða viðeigandi váhrifamörk. Í 4. hluta skal bera 
saman gögnin um lyfjahvörf úr rannsóknunum á marktegundinni (liður A. 2 í I. kafla 4. hluta) til að ákvarða hvort 
niðurstöðurnar úr eiturefnarannsóknunum skipti máli að því er varðar eiturhrif í markdýrategundinni.  

3. Eiturefnafræði 

Gögnin um eiturefnafræði skulu vera í samræmi við leiðbeiningarnar, sem Lyfjastofnunin birtir um almennt verklag við 
prófun, og leiðbeiningar varðandi tilteknar rannsóknir. Þessar leiðbeiningar skulu ná yfir: 
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1. grunnprófanir sem krafist er fyrir öll ný dýralyf handa dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis, til að leggja mat á 
öryggi hvers konar lyfjaleifa sem finnast í matvælum til manneldis, 

2. frekari prófanir sem kunna að vera nauðsynlegar, háð tilteknum eiturefnafræðilegum þáttum sem gefa tilefni til áhyggna, 
t. d. er varða byggingu, flokk og verkunarhátt virka efnisins eða efnanna, 

3. sérstakar prófanir sem geta komið að gagni við túlkun gagna sem fást í grunnprófunum eða frekari prófunum.  

Við rannsóknirnar skal nota virka efnið eða efnin, ekki fullbúna lyfið. Þegar þörf er á rannsóknum á fullunna lyfinu er það 
tekið fram í textanum sem hér fer á eftir.  

3. 1. Eiturhrif eftir einn skammt 

Rannsóknir á eiturhrifum eftir einn skammt má nota til að segja fyrir um: 

– möguleg áhrif bráðrar ofskömmtunar á marktegundir, 

– möguleg áhrif á menn ef þeim er gefið lyfið af slysni, 

– skammta sem henta til rannsókna á endurtekinni skömmtun.  

Í rannsóknum á eiturhrifum eftir einn skammt skal greina frá bráðum eiturhrifum efnisins og hversu lengi eiturhrifin eru að 
koma fram og dvína.  

Rannsóknir þær sem á að framkvæma skulu valdar með það í huga að láta í té upplýsingar um öryggi notenda, t. d. ef búist er 
við umtalsverðum váhrifum við innöndun dýralyfsins eða snertingu þess við húð notandans þá skal rannsaka slíkar 
váhrifaleiðir.  

3. 2. Eiturhrif eftir endurtekna skammta 

Prófunum á eiturhrifum eftir endurtekna skammta er annars vegar ætlað að sýna allar lífeðlisfræðilegar og/eða 
meinafræðilegar breytingar, sem stafa af endurtekinni gjöf virks efnis eða blöndu virkra efna, sem verið er að rannsaka, og 
hins vegar að ákvarða tengslin milli þessara breytinga og skammtastærða.  

Þegar um er að ræða lyfjafræðilega virkt efni eða dýralyf sem eingöngu eru ætluð dýrum sem gefa ekki af sér afurðir til 
manneldis nægir venjulega að rannsaka eiturhrif eftir endurtekna skammta í einni tegund tilraunadýra. Í stað þessarar 
rannsóknar getur komið rannsókn á markdýrinu. Tíðni lyfjagjafar, íkomuleið og lengd rannsóknarinnar skal miðast við 
fyrirhuguð skilyrði við klíníska notkun. Rannsakandinn skal rökstyðja umfang og lengd rannsóknanna og val 
skammtastærða.  

Þegar um er að ræða efni eða dýralyf sem ætluð eru dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis skal framkvæma (90 daga) 
prófanir á eiturhrifum eftir endurtekna skammta í nagdýri og dýrategund, sem ekki er nagdýr, til að fastsetja marklíffæri og 
eiturefnafræðilega endapunkta og ákvarða viðeigandi dýrategund og skammtastærðir fyrir prófanir á langvinnum eiturhrifum.  

Rannsakandinn skal rökstyðja val sitt á dýrategund með hliðsjón af því sem vitað er um umbrot lyfsins í dýrum og mönnum. 
Prófunarefnið skal gefið um munn. Rannsakandinn skal setja fram með greinilegum hætti og rökstyðja aðferðir við lyfjagjöf, 
tíðni lyfjagjafar og lengd rannsóknanna.  

Yfirleitt skal velja hámarksskammt þannig að hann leiði í ljós skaðleg áhrif. Með minnsta skammti ættu ekki að koma fram 
nein eiturhrif.  
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Mat á eiturhrifum skal byggjast á athugun á hegðun, vexti, blóðfræði og lífeðlisfræðilegum prófunum, einkum að því er 
varðar útskilnaðarlíffæri, og einnig á krufningarskýrslum og tilheyrandi vefjafræðilegum upplýsingum. Val á flokkum 
prófana og umfang þeirra fer eftir því hvaða dýrategund er notuð og vísindalegri þekkingu á hverjum tíma.  

Þegar um er að ræða nýjar blöndur þekktra efna sem hafa verið rannsakaðar í samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar getur 
rannsakandi breytt prófunum á eiturhrifum eftir endurtekna skammta eftir þörfum, nema prófanir á eiturhrifum hafi leitt í ljós 
virknisaukningu eða ný eiturhrif, og skal hann færa fram ástæður fyrir breytingunum.  

3. 3. Þol hjá marktegundinni 

Leggja skal fram samantekt um öll merki um óþol sem mælast við rannsóknir á marktegund, yfirleitt með endanlegu 
samsetningunni, í samræmi við kröfurnar í B-þætti I. kafla 4. hluta.  Tilgreina skal viðkomandi rannsóknir, skammtastærðir 
sem ollu óþolinu og viðkomandi dýrategundir og kyn. Einnig skal tilgreina allar óvæntar lífeðlisfræðilegar breytingar sem 
kunna að verða. Í 4. hluta skulu vera ítarlegar skýrslur um þessar rannsóknir.  

3. 4. Eiturhrif á æxlun, að meðtöldum eiturhrifum á þroskun 

3 .  4 .  1 .  R a n n s ó k n  á  á h r i f u m  á  æ x l u n  

Markmiðið með þessari rannsókn er að greina mögulega skerðingu á æxlunarhæfni karl- eða kvendýrs eða skaðleg áhrif á 
afkvæmi sem stafa af gjöf dýralyfsins eða efnisins sem verið er að rannsaka.  

Þegar um er að ræða lyfjafræðilega virk efni eða dýralyf handa dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis skal rannsóknin á 
áhrifum á æxlun ná yfir margar kynslóðir og vera hönnuð til að greina öll áhrif á æxlun spendýra. Til þeirra teljast áhrif á 
frjósemi karl- og kvendýra, mökun, getnað, hreiðrun, getu til að leiða meðgöngu til lykta, fæðingu, mjólkurmyndun, lífslíkur, 
vöxt og þroskun afkvæmis frá fæðingu þar til það er vanið undan, kynþroska og síðari æxlunarstarfsemi fullorðna 
afkvæmisins. Nota skal a. m. k. þrjár skammtastærðir. Velja skal hámarksskammtinn þannig að hann leiði í ljós skaðleg áhrif. 
Með minnsta skammti ættu ekki að koma fram nein eiturhrif.  

3 .  4 .  2 .  R a n n s ó k n  á  e i t u r h r i f u m  á  þ r o s k u n  

Þegar um er að ræða lyfjafræðilega virkt efni eða dýralyf handa dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis skal gera prófanir 
á eiturhrifum á þroskun. Þessar prófanir skulu hannaðar til að greina hvers kyns aukaverkanir á kvendýr með fangi og á 
þroskun fósturvísis og fósturs eftir að kvendýrið hefur komist í snertingu við efnið sem um ræðir, alla meðgönguna frá 
hreiðrun fram að deginum áður en fæðing er áætluð. Slíkar aukaverkanir eru m. a. aukin eiturhrif miðað við það sem greinist 
hjá kvendýrum sem ekki eru með fangi, dauði fósturvísis/fósturdauði og breytingar á vexti og líkamsbyggingu fósturs. 
Nauðsynlegt er að gera prófun á eiturhrifum á þroskun í rottum. Hugsanlega er þörf á að gera rannsókn á annarri dýrategund, 
með hliðsjón af þeim niðurstöðum sem fást, í samræmi við gildandi leiðbeiningar.  

Þegar um er að ræða lyfjafræðilega virk efni eða dýralyf sem eru ekki ætluð dýrum sem gefa af sér afurðir til manneldis skal 
rannsaka eiturhrif á þroskun í a. m. k. einni dýrategund, sem má vera marktegundin, ef lyfið er ætlað kvendýrum sem kunna 
að verða notuð til undaneldis. Þegar notkun dýralyfsins myndi á hinn bóginn hafa í för með sér umtalsverð váhrif fyrir 
notendur skal framkvæma hefðbundnar rannsóknir á eiturhrifum.  

3. 5. Erfðaeiturhrif 

Prófanir á hugsanlegum erfðaeiturhrifum skal framkvæma til að leiða í ljós breytingar sem efni getur valdið á erfðaefni í 
frumum. Öll efni, sem á að nota í dýralyf í fyrsta sinn, skal fyrst meta með tilliti til eiginleika er tengjast erfðaeiturhrifum.  

Yfirleitt skal framkvæma hefðbundnar prófanir á erfðaeiturhrifum með virka efninu eða efnunum, í glasi og í lífi, í samræmi 
við gildandi leiðbeiningar. Í sumum tilvikum kann einnig að vera nauðsynlegt að prófa eitt eða fleiri umbrotsefni sem koma 
fyrir sem lyfjaleifar í matvælum.  
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3. 6. Krabbameinsvaldandi áhrif 

Þegar ákveðið er hvort þörf sé á gera prófanir á krabbameinsvaldandi áhrifum skal taka tillit til niðurstaðna prófana á 
erfðaeiturhrifum, vensla efnabyggingar og virkni og niðurstaðna prófana á altækum eiturhrifum sem kunna að skipta máli að 
því er varðar æxlismein í langtímarannsóknum.  

Taka skal hvers kyns tegundabundnar eiturhrifaleiðir til athugunar og einnig allan mun á umbrotum milli prófunartegundar, 
marktegundar og manna.  

Þegar nauðsynlegt er að framkvæma prófun á krabbameinsvaldandi áhrifum er yfirleitt krafist tveggja ára rannsóknar með 
rottum og 18 mánaða rannsóknar með músum. Rannsóknir á krabbameinsvaldandi áhrifum má framkvæma með einni 
nagdýrategund, helst rottum, ef vísindaleg rök eru fyrir því.  

3. 7. Undantekningar 

Þegar dýralyf er ætlað til staðbundinnar notkunar skal rannsaka altækt frásog í marktegundinni. Ef sýnt er fram á að altækt 
frásog sé óverulegt má sleppa prófunum á eiturhrifum við endurtekna skammta, prófunum á eiturhrifum á æxlun og 
prófunum á krabbameinsvaldandi áhrifum nema í eftirfarandi tilvikum: 

– þegar búast má við því, við þau fyrirhuguðu notkunarskilyrði sem mælt er fyrir um, að dýralyfið berist ofan í dýrið, eða 

– þegar búast má við því, við þau fyrirhuguðu notkunarskilyrði sem mælt er fyrir um, að notandi lyfsins verði fyrir 
váhrifum af dýralyfinu eftir öðrum leiðum en í gegnum húð, eða 

– ef virka efnið eða umbrotsefnin kunna að berast í matvæli sem unnin eru úr dýrinu sem hefur verið meðhöndlað með 
lyfinu.  

4. Aðrar kröfur 

4. 1. Sérstakar rannsóknir 

Þegar um er að ræða tiltekna efnahópa eða ef meðal áhrifanna, sem koma fram í dýrarannsóknum með endurteknum 
skömmtum, eru breytingar sem gefa til kynna t. d. ónæmiseiturhrif, taugaeiturhrif eða innkirtlatruflanir, skal gera frekari 
prófanir, t. d. næmingarrannsóknir eða prófanir á töfðum taugaeiturhrifum. Með hliðsjón af eiginleikum lyfsins kann að vera 
nauðsynlegt að framkvæma frekari rannsóknir til að leggja mat á þá virkni sem liggur til grundvallar eiturhrifunum eða 
ertingarmáttarins. Slíkar rannsóknir skal yfirleitt framkvæma á endanlegu lyfjablöndunni.  

Við skipulagningu þessara rannsókna og mat á niðurstöðum úr þeim skal taka mið af vísindaþekkingu og gildandi 
leiðbeiningum á þeim tíma þegar umsóknin er lögð inn.  

4. 2. Örverufræðilegir eiginleikar lyfjaleifa 

4 .  2 .  1 .  H u g s a n l e g  á h r i f  á  þa r m a f l ó r u  m a n n a  

Hugsanleg örverufræðileg áhætta fyrir þarmaflóru manna vegna leifa örverueyðandi efnasambanda skal rannsökuð í 
samræmi við gildandi leiðbeiningar.  

4 .  2 .  2 .  H u g s a n l e g  á h r i f  á  ö r v e r u r  s e m  e r u  n o t aða r  í  iðn aða r v i n ns l u  m a t v æ l a  

Í ákveðnum tilvikum kann að vera nauðsynlegt að gera prófanir til að ákvarða hvort örverufræðilega virkar lyfjaleifar geti 
haft truflandi áhrif í tæknilegum ferlum í iðnaðarvinnslu matvæla.  

4. 3. Athuganir á mönnum 

Leggja skal fram upplýsingar um hvort lyfjafræðilega virk efni í dýralyfinu eru notuð sem lyf við lækningar á fólki; ef svo er 
skal gera samantekt á öllum verkunum (þ. m. t. aukaverkunum), sem hafa komið í ljós hjá mönnum, og orsakir þeirra, svo 
fremi að þau hafi þýðingu við mat á öryggi dýralyfsins, með hliðsjón af birtum rannsóknaniðurstöðum ef við á; ef 
innihaldsefnin í dýralyfjunum eru ekki notuð eða hætt er að nota þau sem lyf við lækningar á fólki skal gefa upp ástæðurnar 
fyrir því.  
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4. 4. Myndun þols 

Gögn um hugsanlega myndun þolinna baktería, sem geta haft áhrif á heilbrigði manna, eru nauðsynleg að því er dýralyf 
varðar. Í þessu sambandi er einkar mikilvægt að líta til þess hvernig slíkt þol myndast. Þegar nauðsyn krefur skal leggja fram 
tillögu að ráðstöfunum til að takmarka myndun þols við tillagða notkun dýralyfsins.  

Meðhöndla skal þol, sem skiptir máli við klíníska notkun lyfsins, í samræmi við 4. hluta. Þegar við á skal millivísa í gögnin 
sem lýst er í 4. hluta.  

5. Öryggi notenda 

Í þessum þætti skal fjallað um þau áhrif, sem komu fram í undanfarandi þáttum, og tengja þau við gerð og umfang váhrifa 
lyfsins á menn með það í huga að semja viðeigandi viðvaranir fyrir notendur og gera aðrar ráðstafanir varðandi 
áhættustjórnun.  

6. Mat á umhverfisáhættu 

6. 1. Mat á umhverfisáhættu af völdum dýralyfja sem ekki innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum 

Framkvæma skal mat á umhverfisáhættu til að leggja mat á hugsanleg, skaðleg áhrif, sem notkun dýralyfsins getur haft á 
umhverfið, og til að greina þá áhættu sem slík áhrif hafa í för með sér. Við slíkt mat skal einnig greina allar 
varúðarráðstafanir sem kunna að vera nauðsynlegar til að draga úr slíkri áhættu.  

Að öllu jöfnu skal matið fara fram í tveimur áföngum. Ætíð skal framkvæma fyrri áfanga matsins. Láta skal í té nánari 
upplýsingar um matið í samræmi við gildandi leiðbeiningar. Þar á meðal skulu vera upplýsingar um hugsanleg váhrif lyfsins 
á umhverfið og umfang áhættu í tengslum við slík váhrif, einkum að því er varðar eftirfarandi atriði: 

– marktegund og tillagt notkunarmynstur, 

– aðferð við lyfjagjöf, einkum í hve miklum mæli er líklegt að lyfið komist beint út í vistkerfi, 

– hvort verið geti að dýrin, sem fá lyfjameðferð, skilji lyfið, virk efni þess eða umbrotsefni, sem máli skipta, út í 
umhverfið, og þrávirkni í slíkum úrgangsefnum, 

– förgun ónotaðra dýralyfja eða annarra úrgangsefna.  

Í öðrum áfanga skal framkvæma frekari sértækar rannsóknir á afdrifum og áhrifum lyfsins á ákveðin vistkerfi, í samræmi við 
gildandi leiðbeiningar. Taka skal tillit til umfangs váhrifa lyfsins á umhverfið sem og fyrirliggjandi upplýsinga um 
eðlisfræðilega, efnafræðilega, lyfjafræðilega og/eða eiturefnafræðilega eiginleika viðkomandi efnis eða efna, þ. m. t. 
umbrotsefni ef um er að ræða tilgreinda áhættu, sem aflað hefur verið með öðrum prófunum og rannsóknum sem krafist er 
samkvæmt þessari tilskipun.  

6. 2. Mat á umhverfisáhættu af völdum dýralyfja sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum 

Þegar um er að ræða dýralyf sem inniheldur eða samanstendur af erfðabreyttum lífverum skulu umsókninni einnig fylgja 
skjöl sem krafist er skv. 2. gr. og C-hluta tilskipunar 2001/18/EB.  

II. KAFLI: FRAMSETNING UPPLÝSINGA OG SKJALA 

Í málsskjölum um öryggisprófanir skal vera: 

– skrá yfir allar rannsóknir sem fjallað er um í málsskjölunum, 
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– yfirlýsing til staðfestingar á því að með fylgi öll gögn, hagstæð jafnt sem óhagstæð, sem umsækjanda er kunnugt um 
þegar hann leggur skjölin fram, 

– rökstuðningur fyrir því að einhverjar tegundir rannsókna eru ekki hafðar með, 

– útskýring á því ef annars konar rannsókn er höfð með, 

– umfjöllun um þau áhrif sem hvers konar rannsóknir, sem eru eldri en rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið í samræmi 
við góðar starfsvenjur við rannsóknir samkvæmt tilskipun 2004/10/EB, geta haft á áhættumatið í heild sinni.  

Í hverri rannsóknarskýrslu skal vera: 

– afrit af rannsóknaráætluninni (aðferðarlýsingunni), 

– yfirlýsing um að góðum starfsvenjum við rannsóknir sé fylgt, eftir atvikum, 

– lýsing á aðferðum, tækjum og efnum sem notuð eru, 

– lýsing á prófunarkerfinu og rökstuðningur fyrir vali á því, 

– lýsing á þeim niðurstöðum sem fengust sem skal vera nægilega ítarleg til að hægt sé að meta niðurstöðurnar á 
gagnrýninn hátt, óháð túlkun höfundar, 

– tölfræðileg greining á niðurstöðunum, eftir því sem við á, 

– umfjöllun um niðurstöðurnar með athugasemdum um magn sem hefur merkjanleg áhrif og magn sem hefur engin 
merkjanleg áhrif, og um óvenjulegar niðurstöður, ef einhverjar eru, 

– ítarleg lýsing og umfjöllun um niðurstöður rannsókna á öryggi virka efnisins og vægi þessara niðurstaðna þegar meta 
skal hættuna sem fólki kann að stafa af lyfjaleifum.  

B. Lyfjaleifaprófanir 

I. KAFLI: FRAMKVÆMD PRÓFANA 

1. Inngangur 

Í þessum viðauka gilda skilgreiningarnar í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2377/90 (1).  

Tilgangur þess að rannsaka brotthvarf lyfjaleifa úr ætum vefjum eða eggjum, mjólk og hunangi úr dýrum, sem hafa fengið 
lyfjameðferð, er að ákvarða við hvaða aðstæður og í hvaða magni lyfjaleifar kunna að sitja eftir í matvælum úr þessum 
dýrum. Þar að auki skulu rannsóknirnar gera kleift að ákvarða biðtíma til afurðanýtingar.  

Þegar um er að ræða dýralyf fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis skulu gögn úr rannsóknum á lyfjaleifum leiða í 
ljós: 

1. í hve miklum mæli og hversu lengi leifar dýralyfja eða umbrotsefni þeirra sitja eftir í ætum vef dýra, sem fengið hafa 
lyfjameðferð, eða í mjólk, eggjum og/eða hunangi úr þessum dýrum, 

2. að hægt sé að ákvarða raunhæfan biðtíma til afurðanýtingar, sem unnt er að virða við venjulegar aðstæður í landbúnaði, 
til að fyrirbyggja heilsuspillandi áhrif á neytendur afurða af dýrum, sem fengið hafa lyfjameðferð, eða erfiðleika við 
iðnaðarvinnslu matvæla, 

3. að gilding greiningaraðferðarinnar eða -aðferðanna, sem beitt er í rannsókninni á brotthvarfi lyfjaleifa, nægi til að hægt 
sé að treysta því að gögnin um lyfjaleifar, sem lögð eru fram, séu viðeigandi grundvöllur að ákvörðun á biðtíma til 
afurðanýtingar.  

 
(1) Stjtíð. EB L 224, 18. 8. 1990, bls. 1.  
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2. Umbrot og lyfjaleifahvörf 

2. 1. Lyfjahvarfafræði (frásog, dreifing, umbrot, útskilnaður) 

Leggja skal fram samantekt á lyfjahvarfafræðilegum gögnum með millivísun í lyfjahvarfafræðilegar rannsóknir á 
marktegundum sem lagðar eru fram í 4. hluta . Ekki er nauðsynlegt að leggja fram rannsóknarskýrsluna í heild sinni.  

Markmiðið með rannsóknum á lyfjahvarfafræði, með tilliti til dýralyfjaleifa, er að meta frásog, dreifingu, umbrot og 
útskilnað lyfsins í marktegundinni.  

Dýri af marktegundinni skal gefinn stærsti ráðlagði skammtur af fullbúna lyfinu, eða af samsetningu sem hefur sambærilega 
eiginleika og fullbúna lyfið að því er varðar lífaðgengi.  

Lýsa skal magni frásogs dýralyfsins til fullnustu með hliðsjón af aðferð við lyfjagjöf. Ef sýnt er fram á að altækt frásog lyfja 
til staðbundinnar notkunar er óverulegt er ekki krafist frekari rannsókna á lyfjaleifum.  

Lýsa skal dreifingu dýralyfsins í marktegundinni, athuga hvort það getur bundist blóðvökvaprótíni eða komist í mjólk eða 
egg og hvort fitusækin sambönd safnast fyrir.  

Lýsa skal útskilnaðarleiðum lyfsins úr markdýrinu. Greina skal helstu umbrotsefnin og lýsa eiginleikum þeirra.  

2. 2. Brotthvarf lyfjaleifa 

Markmiðið með þessum rannsóknum, sem felast í því að mæla hversu hratt lyfjaleifarnar hverfa úr markdýrinu eftir síðustu 
gjöf lyfsins, er að gera kleift að ákvarða biðtíma til afurðanýtingar.  

Þegar tilraunadýrið hefur fengið síðasta skammtinn af lyfinu skal ákvarða magn lyfjaleifa í dýrinu nægilega oft með 
greiningaraðferðum sem hafa fengið gildingu og lýsa skal tækniaðgerðum og áreiðanleika og næmi aðferðanna sem eru 
notaðar.  

3. Aðferð til greiningar á lyfjaleifum 

Lýsa skal ítarlega þeirri greiningaraðferð eða -aðferðum, sem eru notaðar í rannsókninni eða rannsóknunum á brotthvarfi 
lyfjaleifa, og gildingu þessarar eða þessara aðferða.  

Lýsa skal eftirfarandi eiginleikum: 

– sérhæfni, 

– nákvæmni, 

– samkvæmni, 

– greiningarmörkum, 

– magngreiningarmörkum, 

– notagildi og notkunarsviði við venjuleg skilyrði á rannsóknarstofu, 

– næmi fyrir truflunum, 

– stöðugleika lyfjaleifanna sem sitja eftir.  
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Meta skal hversu hentug greiningaraðferðin er með tilliti til vísinda- og tækniþekkingar á þeim tíma þegar umsóknin er lögð 
fram.  

Greiningaraðferðin skal lögð fram með alþjóðlega viðurkenndu sniði.  

II. KAFLI: FRAMSETNING UPPLÝSINGA OG SKJALA 

1. Auðkenning lyfsins 

Tilgreina skal auðkenni dýralyfsins eða -lyfjanna sem notuð eru í prófuninni, þ. m. t. eftirfarandi: 

– samsetning, 

– eðlis- og efnafræðilegar (styrkleiki og hreinleiki) niðurstöður úr prófunum á viðkomandi framleiðslulotu eða -lotum, 

– auðkenni framleiðslulotunnar, 

– tengsl við fullbúna lyfið, 

– eðlisvirkni og hreinleiki geislamerktra efna, 

– staðsetning merktra frumeinda í sameindinni.  

Í málsskjölum fyrir lyfjaleifaprófanir skal vera: 

– skrá yfir allar rannsóknir sem fjallað er um í málsskjölunum, 

– yfirlýsing til staðfestingar á því að með fylgi öll gögn, hagstæð jafnt sem óhagstæð, sem umsækjanda er kunnugt um 
þegar hann leggur skjölin fram, 

– rökstuðningur fyrir því að einhverjar tegundir rannsókna eru ekki hafðar með, 

– útskýring á því ef annars konar rannsókn er höfð með, 

– umfjöllun um þau áhrif sem hvers konar rannsóknir, sem eru eldri en rannsóknir framkvæmdar hafa verið í samræmi við 
góðar starfsvenjur við rannsóknir, geta haft á áhættumatið í heild sinni.  

– tillaga um biðtíma til afurðanýtingar.  

Í hverri rannsóknarskýrslu skal vera: 

– afrit af rannsóknaráætluninni (aðferðarlýsingunni), 

– yfirlýsing um að góðum starfsvenjum við rannsóknir sé fylgt, eftir atvikum, 

– lýsing á aðferðum, tækjum og efnum sem notuð eru, 

– lýsing á þeim niðurstöðum sem fengust sem skal vera nægilega ítarleg til að hægt sé að meta niðurstöðurnar á 
gagnrýninn hátt, óháð túlkun höfundar, 

– tölfræðileg greining á niðurstöðunum, eftir því sem við á, 

– umfjöllun um niðurstöðurnar, 

– hlutlæg umfjöllun um niðurstöðurnar sem fengust og tillögur varðandi nauðsynlegan biðtíma til afurðanýtingar svo hægt 
sé að tryggja að engar lyfjaleifar, sem gætu verið hættulegar neytendum, séu í matvælum úr dýrum sem hafa fengið 
lyfjameðferð.  
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4. HLUTI: FORKLÍNÍSK OG KLÍNÍSK RANNSÓKN 

Upplýsingar og skjöl, sem fylgja skulu umsóknum um markaðsleyfi samkvæmt fyrsta undirlið j-liðar 3. mgr. 12. gr. , skulu 
lögð fram í samræmi við eftirfarandi kröfur: 

I. KAFLI: FORKLÍNÍSKAR KRÖFUR 

Krafist er forklínískra rannsókna til að ákvarða lyfjafræðilega virkni lyfsins og þol gagnvart lyfinu.  

A. Líflyfjafræði 

A. 1. Lyfhrifafræði 

Lýsa skal lyfhrifum virka efnisins eða efnanna í dýralyfinu.  

Í fyrsta lagi skal lýsa á fullnægjandi hátt gangi þeirra hvarfa og lyfjafræðilegum áhrifum sem eru grundvöllur fyrir ráðlagðri 
notkun þess. Niðurstöðum ber að lýsa tölulega (t. d. með línuritum yfir samband skammta og verkunar, samband tíma og 
verkunar o. s. frv. ) og bera þær saman við upplýsingar um efni með þekkta virkni, þar sem því verður við komið. Þegar því 
er haldið fram að virkt efni hafi meiri verkun en annað virkt efni verður að sanna þennan mun og sýna að hann sé 
tölfræðilega marktækur.  

Í öðru lagi skal láta í té lyfjafræðilegt heildarmat á virka efninu, ásamt sérstökum tilvísunum í hugsanleg annars stigs 
lyfjafræðileg áhrif. Almennt séð skal rannsaka áhrifin á starfsemi helstu líffæra.  

Rannsaka skal öll áhrif annara eiginleika lyfjanna (t. d. íkomuleiðar eða samsetningar) á lyfjafræðilega virkni virka efnisins.  

Rannsóknin verður að vera því nákvæmari eftir því sem magn ráðlagðs skammts nálgast magn skammts sem líklegt er að 
valdi aukaverkunum.  

Lýsa skal tilraunaaðferðum svo ítarlega að hægt sé að endurtaka þær, nema þær séu staðalaðferðir, og skal rannsakandi sýna 
fram á gildi þeirra. Greina skal skýrt og skilmerkilega frá niðurstöðum tilrauna og, að því er varðar ákveðnar tegundir 
prófana, tölfræðilegri marktækni þeirra.  

Einnig skal rannsaka allar mælanlegar breytingar á viðbrögðum við endurtekna notkun á efninu nema hægt sé að færa gild 
rök fyrir því að slíkt sé ekki nauðsynlegt.  

Grundvöllur fyrir föstum samsetningum lyfja getur verið af lyfjafræðilegum toga eða ráðist af klínískum vísbendingum. Í 
fyrra tilvikinu skulu lyfhrifafræðilegar og/eða lyfjahvarfafræðilegar rannsóknir sýna fram á þær milliverkanir sem geta gefið 
blöndunni sjálfri gildi við klíníska notkun. Í seinna tilvikinu, þegar leitað er vísindalegrar staðfestingar á kostum 
lyfjablöndunnar með meðferðartilraunum, skal rannsóknin leiða í ljós hvort kalla megi fram fyrirhuguð áhrif blöndunnar í 
dýrum og kanna skal að lágmarki mikilvægi allra aukaverkana. Ef efnablanda inniheldur nýtt virkt efni skal það rannsakað 
ítarlega.  

A. 2. Myndun þols 

Þegar við á getur verið nauðsynlegt að leggja fram gögn fyrir dýralyf um mögulega myndun þolinna lífvera sem hafa klínískt 
mikilvægi. Í þessu sambandi er einkar mikilvægt að líta til þess hvernig slíkt þol myndast. Umsækjandi skal leggja fram 
tillögu að ráðstöfunum til að takmarka myndun þols við fyrirhugaða notkun dýralyfsins.  

Þegar við á skal millivísa í gögnin sem lýst er í 3. hluta.  

A. 3. Lyfjahvarfafræði 

Lyfjahvarfafræðileg grunngögn um nýtt virkt efni eru nauðsynleg í tengslum við mat á klínísku öryggi og verkun dýralyfsins.  
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Markmiðum með lyfjahvarfafræðilegum rannsóknum á marktegundinni má skipta í þrjú meginsvið: 

i. lýsandi lyfjahvarfafræði sem leiðir til að ákvarða grunnbreytur, 

ii. notkun þessara breytna til að rannsaka sambandið milli skömmtunar, styrks í blóði og vef yfir tíma og lyfjafræðilegra 
áhrifa eða meðferðaráhrifa eða eiturhrifa, 

iii. samanburði, þegar við á, á hvarfafræði mismunandi marktegunda og rannsókn hugsanlegs munar milli tegunda sem 
hefur áhrif á öryggi marktegundar og verkun dýralyfsins.  

Oftast er nauðsynlegt að gera lyfjahvarfafræðilegar rannsóknir á markdýrategundinni til viðbótar við lyfhrifafræðilegar 
rannsóknir til að stuðla að skilvirkum skammtaáætlunum (íkomuleið og íkomustaður, skammtastærð, tímabil milli skammta, 
fjöldi inngjafa o. s. frv. ). Frekari lyfjahvarfafræðilegar rannsóknir kunna að vera nauðsynlegar til að ákvarða skömmtun í 
samræmi við ákveðnar þýðisbreytur.  

Þegar lyfjahvarfafræðilegar rannsóknir hafa verið lagðar fram skv. 3. hluta er hægt að millivísa í þær rannsóknir.  

Þegar um er að ræða nýjar blöndur þekktra efna sem hafa verið rannsakaðar í samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar er 
ekki krafist rannsókna á lyfjahvörfum fastra lyfjablandna ef hægt er að sýna fram á að eiginleikar virkra efna breytist ekki, að 
því er lyfjahvörf varðar, séu þau gefin í fastri lyfjablöndu.  

Rannsaka skal lífaðgengi á viðeigandi hátt til að ákvarða lífjafngildi: 

– þegar ný samsetning dýralyfs er borin saman við þá sem fyrir er, 

– þegar nauðsynlegt er við samanburð á nýrri aðferð við lyfjagjöf eða nýrri íkomuleið við þá sem fyrir er.  

B. Þol hjá marktegundinni 

Rannsaka skal staðbundið og altækt þol gegn dýralyfinu í marktegundinni. Markmiðið með þessum rannsóknum er að lýsa 
eiginleikum óþols og ákvarða viðeigandi öryggismörk þegar notuð er ráðlögð íkomuleið eða íkomuleiðir. Þessu er hægt að ná 
fram með því að auka lækningaskammtinn og/eða lengja meðferðartímann. Í skýrslunni um rannsóknirnar skulu koma fram 
ítarlegar upplýsingar um öll lyfjafræðileg áhrif sem búist er við og allar aukaverkanir.  

II. KAFLI: KLÍNÍSKAR KRÖFUR 

1. Almennar meginreglur 

Markmiðið með klínískum rannsóknum er að sýna fram á eða færa sönnur á verkun dýralyfsins eftir lyfjagjöf samkvæmt 
tillagðri skammtaáætlun og eftir tillagðri íkomuleið og að tilgreina ábendingar og frábendingar lyfsins eftir dýrategund, aldri, 
kyni og kynferði, leiðbeiningar um notkun þess og einnig allar aukaverkanir sem það kann að hafa í för með sér.  

Niðurstöður tilrauna skulu staðfestar með gögnum sem fengin eru við venjulegar vettvangsaðstæður.  

Við klínískar rannsóknir skal nota samanburðarhópa dýra (klínískar samanburðarrannsóknir) nema rök séu færð fyrir öðru. 
Niðurstöður varðandi verkun skulu bornar saman við niðurstöður fyrir marktegundir sem hafa fengið meðferð með dýralyfi 
með markaðsleyfi í Bandalaginu fyrir sömu ábendingar og sömu marktegund eða fengið meðferð með lyfleysu eða enga 
meðferð. Skýra skal frá öllum niðurstöðum sem fengist hafa, jafnt jákvæðum sem neikvæðum.  

Beita skal viðteknum, tölfræðilegum meginreglum við gerð aðferðarlýsingar og við greiningu og mat á klínískum 
rannsóknum nema rök séu færð fyrir öðru.  
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Þegar um er að ræða dýralyf sem eingöngu er ætlað að auka afurðir sem dýrið gefur af sér skal sérstaklega taka tillit til: 

 1. magns afurða dýrsins, 

 2. gæða dýraafurðanna (eiginleika er varða skynmat, næringu, hreinlæti og tæknilega þætti), 

 3. næringargetu og vöxt marktegundarinnar, 

 4. almenns heilbrigðisástands marktegundarinnar.  

2. Framkvæmd klínískra rannsókna 

Við allar klínískar rannsóknir á dýrum skal fylgja ítarlegri aðferðarlýsingu.  

Klínískar vettvangsrannsóknir skulu gerðar í samræmi við viðteknar meginreglur er gilda um góðar, klínískar starfsvenjur 
nema rök séu færð fyrir öðru.  

Áður en vettvangsrannsókn af nokkru tagi hefst skal eigandi dýranna, sem á að nota í rannsókninni, veita upplýst samþykki 
sitt og skal það skjalfest. Einkum skal veita eiganda dýranna skriflegar upplýsingar um hvaða afleiðingar þátttaka í 
rannsókninni hefur að því er varðar förgun dýra, sem hafa fengið lyfjameðferð, eða neyslu afurða þeirra. Meðal gagna um 
rannsóknina skal vera afrit af þessari tilkynningu, meðáritað og dagsett af eiganda dýranna.  

Ef vettvangsrannsóknin er ekki blind rannsókn skulu ákvæði 55. , 56. og 57. gr. gilda á hliðstæðan hátt um merkingar 
samsetninga sem nota á í vettvangsrannsóknum í dýralækningum. Orðin „Einungis til vettvangsrannsókna á dýrum“ skulu 
ávallt koma fram í merkingum með áberandi og óafmáanlegu letri.  

III. KAFLI: UPPLÝSINGAR OG SKJÖL 

Málsskjölin er varða verkun skulu innihalda öll forklínísk og klínísk gögn og/eða niðurstöður rannsókna, jafnt hagstæðum 
sem óhagstæðum fyrir dýralyfið, til að gera kleift að leggja hlutlægt heildarmat á samband áhættu og ávinnings af lyfinu.  

1. Niðurstöður forklínískra rannsókna 

Þegar kostur gefst skal ávallt veita upplýsingar um niðurstöður úr: 

 a) prófunum til sönnunar á lyfjafræðilegri virkni; 

 b) prófunum til sönnunar á verkunarhætti þeirra lyfhrifa sem liggja til grundvallar lækningaverkuninni, 

 c) prófunum til sönnunar á helstu lyfjahvarfafræðilegum einkennum, 

 d) prófunum sem sýna fram á öryggi markdýrsins, 

 e) prófunum sem gerðar eru til að rannsaka þol.  

Fáist óvæntar niðurstöður í þessum prófunum skal veita ítarlegar upplýsingar um þær.  

Þar að auki skal leggja fram eftirfarandi upplýsingar um allar forklínískar rannsóknir: 

a) samantekt, 

b) ítarlega aðferðarlýsingu tilraunar ásamt lýsingu á aðferðum, búnaði og efnum sem eru notuð, upplýsingum um 
dýrategund, aldur, þyngd, kynferði, fjölda, kyn eða stofn dýra, auðkenni dýranna, skammta, íkomuleið og skipulagningu 
lyfjagjafar; 
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c) tölfræðilega greiningu á niðurstöðunum ef við á, 

d) hlutlæga umfjöllun um niðurstöðurnar sem fengust og ályktanir sem eru dregnar af þeim um verkun og öryggi 
dýralyfsins.  

Ef einhverjum þessara gagna er sleppt að einhverju eða öllu leyti skal það rökstutt.  

2. Niðurstöður klínískra rannsókna 

Hver rannsakandi um sig skal afhenda allar upplýsingar á sérstökum skýrslublöðum fyrir hvert dýr um sig þegar um 
einstaklingsmeðferð er að ræða en á sameiginlegum skýrslublöðum þegar um hópmeðferð er að ræða.  

Upplýsingarnar skulu vera sem hér segir: 

a) nafn, heimilisfang, starf og menntun og hæfi rannsakandans sem stjórnar rannsókninni, 

b) hvar og hvenær meðferð á sér stað; nafn og heimilisfang eiganda dýranna; 

c) einstök atriði aðferðarlýsingar klínísku rannsóknarinnar ásamt lýsingum á þeim aðferðum sem voru notaðar, þ. m. t. 
aðferð við slembiröðun og blindufyrirkomulag rannsóknarinnar, einstök atriði eins og íkomuleið, lyfjagjafaráætlun, 
skammtur, tilgreining tilraunadýra, dýrategund, kyn eða stofnar, aldur, þyngd, kynferði og líkamsástand, 

d) aðferð við umsjón og fóðrun dýra og upplýsingar um samsetningu fóðurs og um eiginleika og magn fóðuraukefna, 

e) sjúkdómssaga (eins ítarleg og unnt er), þ. m. t. hvort vart hafi orðið sjúkdóma meðan á meðferð stóð og hvernig þeir hafi 
lýst sér, 

f) sjúkdómsgreining og aðferðir við framkvæmd hennar, 

g) klínísk einkenni, samkvæmt hefðbundnum viðmiðunum ef unnt er, 

h) nákvæm tilgreining á samsetningu dýralyfsins sem notað er í klínísku rannsókninni og eðlis- og efnafræðilegar 
prófunarniðurstöður fyrir viðkomandi framleiðslulotu eða -lotur, 

i) stærðir dýralyfjaskammta, aðferð við lyfjagjöf, íkomuleið og hversu oft lyfið er gefið og varúðarráðstafanir við lyfjagjöf, 
ef einhverjar eru (hversu langan tíma stungugjöf varir o. s. frv. ), 

j) meðferðartími og hversu lengi er fylgst með dýri að meðferð lokinni, 

k) allar upplýsingar varðandi önnur dýralyf sem hafa verið gefin á rannsóknartímanum, annaðhvort áður eða á sama tíma og 
prófunarlyfið og, í seinna tilvikinu, upplýsingar um milliverkanir sem vart verður við, 

l) allar niðurstöður úr klínísku rannsóknunum með ítarlegum lýsingum á niðurstöðunum á grundvelli viðmiðana fyrir 
verkun og endapunkta sem tilgreindir eru í aðferðarlýsingunni fyrir klínísku rannsóknina, að meðtöldum niðurstöðum 
tölfræðilegra greininga ef við á, 

m) allar upplýsingar um óvænta atburði, hvort sem þeir voru skaðlegir eða ekki, og ráðstafanir sem gerðar voru vegna 
þeirra, og samband orsaka og afleiðinga skal rannsakað ef unnt er, 

n) áhrif á afköst dýrs, ef við á, 



Nr. 5/190  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 27.1.2011 
    

o) áhrif á gæði matvæla sem fengin eru úr dýrum sem hafa fengið lyfjameðferð, einkum þegar um er að ræða dýralyf sem 
ætluð eru til að auka afkastagetu, 

p) ályktun um varðandi öryggi og verkun í hverju tilviki fyrir sig eða samantekt á tíðni og öðrum viðeigandi breytum þegar 
um er að ræða sértæka fjöldameðferð.  

Ef einu eða fleiri af atriðum a) til p) er sleppt skal greina frá ástæðum fyrir því.  

Markaðsleyfishafi skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að frumskjölin, sem gögnin sem lögð eru fram 
byggjast á, séu geymd í fimm ár hið minnsta eftir að leyfið fyrir dýralyfinu rennur út.  

Fyrir hverja klíníska rannsókn skal gera samantekt um þau klínísku atriði, sem fram komu, í yfirliti yfir rannsóknirnar og 
niðurstöður úr þeim þar sem m. a. kemur fram: 

a) fjöldi samanburðardýra og tilraunadýra í einstaklings- eða hópmeðferð, sundurliðað eftir tegund, kyni eða stofni, aldri og 
kynferði, 

b) fjöldi dýra sem voru tekin úr rannsóknunum áður en þeim lauk og ástæður fyrir því, 

c) þegar um samanburðardýr er að ræða, hvort þau: 

– fengu enga meðferð, eða 

– fengu lyfleysu, eða 

– fengu annað dýralyf með markaðsleyfi í Bandalaginu fyrir sömu ábendingu og sömu marktegund, eða 

– fengu sama virka efnið sem verið var að rannsaka, í annarri samsetningu eða eftir annarri íkomuleið, 

d) tíðni aukaverkana sem komu í ljós, 

e) athugasemdir um áhrif á afkastagetu dýra, ef við á, 

f) upplýsingar um tilraunadýr sem kunna að vera í áhættuhópum vegna aldurs, vegna þess hvernig þau eru alin, fóðruð eða 
notuð eða dýr sem taka þarf sérstakt tillit til vegna líkams- eða sjúkdómsástands; 

g) tölfræðileg greining á niðurstöðunum.  

Að lokum skal rannsakandi setja fram almennar ályktanir um verkun og öryggi dýralyfsins við tillögð notkunarskilyrði, og 
einkum upplýsingar um ábendingar og frábendingar, skammtastærðir og meðaltíma lyfjameðferðar og, þegar við á, allar 
milliverkanir við önnur dýralyf eða fóðuraukefni sem og sérstakar varúðarráðstafanir, sem gera þarf við meðferð, og klínísk 
einkenni ofskömmtunar, þegar þeirra verður vart.  

Þegar um er að ræða lyf sem eru fastar lyfjablöndur skal rannsakandinn einnig draga ályktanir um öryggi og verkun lyfsins í 
samanburði við það þegar virku efnin í blöndunni eru gefin hvert fyrir sig.  
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II. BÁLKUR 

SKILYRÐI SEM GILDA UM ÓNÆMISLYF FYRIR DÝR 

Með fyrirvara um kröfur, sem mælt er fyrir um í löggjöf Bandalagsins varðandi eftirlit með tilteknum smitandi 
dýrasjúkdómum og útrýmingu þeirra, gilda eftirfarandi kröfur um ónæmisfræðileg dýralyf nema þegar lyfin eru ætluð fyrir 
ákveðnar dýrategundir eða fyrir sértækar ábendingar eins og skilgreint er í III. bálki og viðeigandi viðmiðunarreglum.  

1. HLUTI: SAMANTEKT ÚR MÁLSSKJÖLUM 

A. STJÓRNSÝSLUUPPLÝSINGAR 

Tilgreina skal heiti þess ónæmislyfs fyrir dýr sem sótt er um leyfi fyrir, svo og heiti virka efnisins eða efnanna ásamt 
lífvirkni, styrkleika eða títra, lyfjaformi, íkomuleið og, ef við á, aðferð við lyfjagjöf, og lýsa skal endanlegri pakkningu 
lyfsins, þ. m. t. umbúðir, merkingar og fylgiseðill. Þynningarefni má setja í umbúðir með bóluefnaglösunum eða í 
sérumbúðir.  

Í málsskjölunum skulu vera upplýsingar um þynningarefni sem nauðsynleg eru við gerð endanlega bóluefnisins. 
Ónæmisfræðilegt dýralyf telst eitt lyf jafnvel þótt þörf sé á fleiri en einu þynningarefni til að hægt sé að tilreiða mismunandi 
blöndur fullbúna lyfsins sem kunna að vera gefnar eftir ólíkum íkomuleiðum eða með ólíkum aðferðum.  

Tilgreina skal nafn og heimilisfang umsækjanda, svo og nafn og heimilisfang framleiðanda og staði þar sem mismunandi stig 
framleiðslunnar og eftirlits fara fram (þ. m. t. framleiðandi fullbúna lyfsins og framleiðandi eða framleiðendur virka efnisins 
eða efnanna) og ef við á, nafn og heimilisfang innflytjandans.  

Umsækjandi skal tilgreina fjölda og heiti skjalabinda sem lögð eru fram umsókninni til stuðnings og geta þess hvaða sýni 
fylgja með, ef um slíkt er að ræða.  

Stjórnsýsluupplýsingunum skal fylgja afrit af skjali um að framleiðandi hafi leyfi til að framleiða ónæmislyf fyrir dýr, eins og 
skilgreint er í 44. gr. Þar að auki skal leggja fram skrá yfir lífverur sem unnið er með á framleiðslustað.  

Umsækjandi skal leggja fram lista yfir lönd, þar sem leyfi hefur verið veitt, og lista yfir lönd þar sem umsókn hefur verið 
lögð fram eða henni hafnað.  

B. SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS, MERKINGAR OG FYLGISEÐILL 

Umsækjandinn skal leggja fram tillögu að samantekt á eiginleikum lyfsins í samræmi við 14. gr.  

Leggja skal fram tillögu að texta fyrir merkingu innri og ytri umbúða í samræmi við V. bálk þessarar tilskipunar, ásamt 
fylgiseðli þegar hans er krafist skv. 61. gr. Þar að auki skal umsækjandi leggja fram eitt eða fleiri sýnishorn eða eftirlíkingar 
af endanlegri pakkningu eða pakkningum dýralyfsins á a. m. k. einu opinberu tungumáli Evrópusambandsins og eftirlíkingin 
má vera í svarthvítu og í rafrænu formi hafi áður fengist samþykki fyrir því frá lögbæra yfirvaldinu.  

C. ÍTARLEGAR OG GAGNRÝNAR SAMANTEKTIR 

Hver ítarleg og gagnrýnin samantekt, sem um getur í annarri undirgrein 3. mgr. 12. gr. , skal gerð í ljósi þeirrar 
vísindaþekkingar sem er fyrir hendi á þeim tíma sem umsóknin er lögð fram. Samantekt skal innihalda mat á hinum ýmsu 
prófunum og rannsóknum, sem málsskjölin vegna markaðsleyfisins fjalla um, og í henni skal gera grein fyrir öllum atriðum 
er varða mat á gæðum, öryggi og verkun ónæmisfræðilega dýralyfsins. Þar skal einnig tilgreina ítarlega niðurstöður prófana 
og rannsókna, sem lagðar hafa verið fram, og nákvæmar bókfræðilegar tilvísanir.  

Í viðbæti við ítarlegar og gagnrýnar samantektir skal gefa stutt yfirlit yfir öll mikilvæg gögn, jafnan í töflum eða línuritum 
þegar unnt er. Ítarlegu og gagnrýnu samantektirnar skulu innihalda nákvæmar millivísanir í upplýsingar sem er að finna í 
aðalskjölunum.  
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Ítarlegu og gagnrýnu samantektirnar skulu undirritaðar og dagsettar og upplýsingar um menntun höfundar, starfsþjálfun og 
reynslu skulu fylgja. Gera skal grein fyrir faglegum tengslum höfundar við umsækjandann.  

2. HLUTI: EFNAFRÆÐILEGAR, LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR OG LÍFFRÆÐILEGAR/ÖRVERUFRÆÐILEGAR 
UPPLÝSINGAR (GÆÐI) 

Öll prófunarferli skulu samræmast nauðsynlegum viðmiðunum fyrir greiningu og eftirlit með gæðum upphafsefna og 
fullbúna lyfsins og skulu hafa fengið gildingu. Leggja skal fram niðurstöðurnar úr gildingarrannsóknum. Lýsa skal öllum 
sérstökum tækjum og búnaði, sem kann að vera notaður, á nægilega ítarlegan hátt og ef til vill láta teikningu fylgja. Með 
forskrift prófunarefna skal fylgja lýsing á framleiðsluaðferð ef þurfa þykir.  

Þegar um er að ræða prófunaraðferðir sem fjallað er um í Evrópsku lyfjaskránni eða í lyfjaskrá aðildarríkis getur ítarleg 
tilvitnun í viðkomandi lyfjaskrá komið í stað þessarar lýsingar.  

Nota skal efnafræðileg og líffræðileg viðmiðunarefni, sem eru tilgreind í Evrópsku lyfjaskránni, ef þau eru fyrir hendi. Ef 
notuð eru önnur viðmiðunarefni og -staðlar skal tilgreina þau og lýsa á ítarlegan hátt.  

A. EIGINDLEGAR OG MEGINDLEGAR UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI 

1. Eigindlegar upplýsingar 

„Eigindlegar upplýsingar“ um öll innihaldsefni í ónæmislyfi fyrir dýr merkir hér að nefna eða lýsa: 

– virka efninu eða efnunum, 

– innihaldsefnum glæðiefnanna, 

– innihaldsefni eða -efnum hjálparefnanna, hvert sem magn þeirra og eðli er, þ. m. t. rotvarnarefni, stöðgarar, fleytiefni, 
litunarefni, bragð- og ilmefni, markefni o. s. frv.  

– innihaldsefnum lyfjaformsins sem gefa á dýrum.  

Þessum upplýsingum skulu fylgja allar viðeigandi upplýsingar um ílát og, eftir því sem við á, hvernig þeim er lokað, ásamt 
upplýsingum um búnað sem ónæmislyfið fyrir dýr er notað eða gefið með og er afhentur með lyfinu. Ef búnaðurinn er ekki 
afhentur með ónæmislyfinu fyrir dýr skal láta í té viðeigandi upplýsingar um hann þegar það er nauðsynlegt til að hægt sé að 
leggja mat á lyfið.  

2. „Viðtekin íðorð“ 

„Viðtekin íðorð“ sem nota skal til að lýsa innihaldsefnum ónæmislyfja fyrir dýr, hafa þá merkingu sem hér segir þrátt fyrir 
beitingu annarra ákvæða c-liðar 3. mgr. 12. gr. : 

– þegar um er að ræða efni sem eru nefnd í Evrópsku lyfjaskránni eða, að öðrum kosti, í lyfjaskrá eins aðildarríkjanna: 
aðalheitið í yfirskrift viðkomandi gæðalýsingar efnis, sem verður þá skyldubundin fyrir öll slík efni, ásamt tilvísun í 
viðkomandi lyfjaskrá, 

– þegar um önnur efni er að ræða: alþjóðlegt samheiti, sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur samþykkt, e. t. v. ásamt 
öðru samheiti eða, séu slík heiti ekki til, nákvæmt vísindaheiti; og lýsa skal efnum, sem bera hvorki alþjóðlegt samheiti 
né nákvæmt vísindaheiti, með því að geta þess hvernig og úr hverju þau eru gerð auk annarra atriða sem máli skipta eftir 
því sem við á, 

– þegar um litarefni er að ræða: E-númer sem litarefnum voru gefin í tilskipun 78/25/EBE.  
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3. Megindlegar upplýsingar 

Þegar gefnar eru „megindlegar upplýsingar“ um virk efni í ónæmislyfjum fyrir dýr er nauðsynlegt að tilgreina jafnan þegar 
unnt er fjölda lífvera, magn tilgreinds prótíns, massa, fjölda alþjóðaeininga (ae) eða fjölda lífvirknieininga, annað hvort í 
skammta- eða rúmmálseiningu og, að því er varðar glæðiefni og innihaldsefni hjálparefna, massa eða rúmmál hvers efnis, 
með tilhlýðilegu tilliti til atriðanna sem kveðið er á um í B-þætti hér á eftir.  

Ef alþjóðleg eining hefur verið skilgreind fyrir lífvirkni skal hún notuð.  

Lífvirknieiningar, sem ekki hafa verið birtar upplýsingar um, skulu gefnar upp á þann hátt að upplýsingar um virkni efnanna 
séu ótvíræðar, t. d. með því að tilgreina ónæmishrifin sem eru grundvöllur fyrir ákvörðun skammtsins.  

4. Þróun lyfsins 

Skýra skal val á samsetningu, innihaldsefnum og ílátum og rökstyðja skýringarnar með vísindalegum gögnum um þróun 
lyfsins. Greina skal frá yfirmagni og rökstyðja það.  

B. LÝSING Á FRAMLEIÐSLUAÐFERÐ 

Í lýsingu á framleiðsluaðferð, sem fylgir umsókn um markaðsleyfi skv. d-lið 3. mgr. 12. gr. , skal gefa fullnægjandi yfirlit 
yfir þær aðgerðir sem notaðar hafa verið.  

Í því markmiði skal þar a. m. k. tilgreina: 

– hin ýmsu framleiðslustig (þ. m. t. framleiðsla mótefnavakans og hreinsunarferli) þannig að hægt sé að leggja mat á 
samanburðarnákvæmni framleiðsluferlisins og áhættuna með tilliti til neikvæðra áhrifa á fullbúin lyf, eins og t. d. 
örverumengun, og sýna skal fram á gildingu mikilvægra áfanga í framleiðsluferlinu og gildingu framleiðsluferlisins í 
heild sinni með því að leggja fram niðurstöður úr þremur lotum í röð sem hafa verið framleiddar með aðferðinni sem er 
lýst, 

– þegar um samfellda framleiðslu er að ræða: nákvæmar upplýsingar um varúðarráðstafanir sem eru gerðar til að tryggja 
einsleitni og samræmi hverrar framleiðslulotu hins fullbúna lyfs, 

– skrá yfir öll efni og þrepin þar sem þau eru notuð, að meðtöldum þeim sem ekki er hægt að endurheimta við framleiðslu, 

– upplýsingar um blöndun ásamt megindlegum upplýsingum um öll efni sem eru notuð, 

– á hvaða stigum framleiðslunnar sýni eru tekin vegna eftirlitsprófana í framleiðsluferlinu.  

C. FRAMLEIÐSLA UPPHAFSEFNA OG EFTIRLIT MEÐ ÞEIM 

Í þessari málsgrein merkir „upphafsefni“ öll innihaldsefni sem eru notuð við framleiðslu ónæmislyfja fyrir dýr. 
Ræktunarmiðlar, sem samanstanda af ýmsum innihaldsefnum sem notuð eru í framleiðslu virka efnisins, skulu teljast eitt 
upphafsefni. Engu að síður skal greina frá eigindlegri og megindlegri samsetningu slíkra ræktunarmiðla, að svo miklu leyti 
sem yfirvöld telja að slíkar upplýsingar skipti máli að því er varðar gæði fullbúna lyfsins og hvers konar áhættu sem kann að 
vera fyrir hendi. Ef efni úr dýraríkinu eru notuð til að framleiða þessa ræktunarmiðla skal tilgreina dýrategundina og vefinn 
sem notaður er.  

Málsskjölin skulu innihalda gæðalýsingar, upplýsingar um prófanir, sem gerðar skulu til gæðaeftirlits með öllum lotum 
upphafsefna, og niðurstöður fyrir lotu allra innihaldsefna, sem notuð eru, og þau skulu lögð fram í samræmi við eftirfarandi 
ákvæði.  
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1. Upphafsefni sem eru skráð í lyfjaskrám 

Gæðalýsingar efna í Evrópsku lyfjaskránni gilda fyrir öll upphafsefni sem eru skráð í henni.  

Þegar um önnur efni er að ræða getur hvert aðildarríki krafist þess að lyf, sem eru framleidd á yfirráðasvæði þess, samrýmist 
lyfjaskrá þess.  

Innihaldsefni, sem standast kröfur í Evrópsku lyfjaskránni eða lyfjaskrá aðildarríkis, teljast fullnægja ákvæði i-liðar 3. mgr. 
12. gr. Þegar svo ber við getur ítarleg tilvísun í viðkomandi lyfjaskrá komið í stað lýsingar á greiningaraðferðum.  

Litarefni skulu í öllum tilvikum fullnægja kröfum í tilskipun 78/25/EBE.  

Í umsókn um markaðsleyfi skal tilgreina venjubundnar prófanir sem eru gerðar á öllum framleiðslulotum upphafsefna. Ef 
notaðar eru aðrar prófanir en tilgreindar eru í lyfjaskránni skal sýna fram á að upphafsefnin standist gæðakröfur í þeirri 
lyfjaskrá.  

Sé ástæða til að ætla að gæðalýsing eða önnur ákvæði í gæðalýsingu efnis í Evrópsku lyfjaskránni eða lyfjaskrá aðildarríkis 
nægi ekki til að tryggja gæði efnis geta lögbær yfirvöld krafið umsækjandann um markaðsleyfi um gæðalýsingar sem eiga 
betur við. Lögbær yfirvöld skulu tilkynna þeim yfirvöldum, sem bera ábyrgð á viðkomandi lyfjaskrá, um meinta vankanta.  

Ef upphafsefni er hvorki lýst í Evrópsku lyfjaskránni né lyfjaskrá aðildarríkis má samþykkja að samræmis sé gætt við 
gæðalýsingu efnisins í lyfjaskrá þriðja lands og skal umsækjandi þá leggja fram afrit af gæðalýsingu efnisins og, þar sem 
þess er þörf, gildingu prófunaraðferðanna, sem tilgreindar eru í gæðalýsingu efnisins, ásamt þýðingu eftir því sem við á.  

Þegar upphafsefni úr dýraríkinu eru notuð skulu þau vera í samræmi við viðeigandi gæðalýsingar efna, þ. m. t. almennar 
gæðalýsingar efna og almennir kaflar Evrópsku lyfjaskrárinnar. Prófanirnar og eftirlitið, sem framkvæmt er, skulu henta fyrir 
upphafsefnin.  

Umsækjandi skal leggja fram gögn sem sýna að upphafsefnin og framleiðsla dýralyfjanna séu í samræmi við kröfur í 
leiðbeiningum um lágmörkun þeirrar áhættu að smitvaldur heilahrörnunar í dýrum berist með manna- og dýralyfjum og 
einnig í samræmi við kröfur í samsvarandi gæðalýsingu efnis í Evrópsku lyfjaskránni. Nota má hæfisvottorð, sem 
aðalskrifstofa Evrópsku lyfjaskrárinnar gefur út með tilvísun í viðeigandi gæðalýsingu efnis í Evrópsku lyfjaskránni, til að 
sýna fram á að farið sé að ákvæðum.  

2. Upphafsefni sem eru ekki skráð í lyfjaskrám 

2. 1. Upphafsefni af líffræðilegum uppruna 

Lýsingin skal vera í formi gæðalýsingar efnis.  

Þegar þess er kostur skal framleiðsla bóluefnis byggjast á frumulotukerfi og viðurkenndu frumsáningarefni. Við framleiðslu á 
ónæmislyfi fyrir dýr sem samanstendur af sermi skal tilgreina uppruna, almennt heilsufar og ónæmisástand dýra sem gefa af 
sér afurðir til manneldis, og nota skal skilgreind söfn upprunaefna.  

Lýsa skal og skjalfesta uppruna, þ. á m. landfræðilegan uppruna, og ferli upphafsefnanna. Þegar upphafsefnin eru búin til 
með erfðatækni skal bæta við upplýsingarnar t. d. lýsingu á upprunafrumum eða -stofnum, uppbyggingu tjáningarferju (heiti, 
uppruni, starfsemi eftirmyndunareiningar, örvað stýrisvæði og aðrir stjórnþættir), stýringu á basaröðum fyrir DNA eða RNA 
sem er skotið inn í ferjuna, basaröðum fyrir plasmíðferju í frumum, plasmíði sem er notað fyrir flutning, viðbættum eða 
brottnumdum genum, líffræðilegum eiginleikum lokasmíðinnar og genanna sem tjáð eru, eintakafjölda og erfðastöðugleika.  
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Á sáningarefnum, þ. m. t. frumusáningarefni og hrásermi til framleiðslu mótsermis, skal gera sanngreiningarprófun og prófun 
til að kanna hvort þau innihalda aðskotaefni.  

Leggja skal fram upplýsingar um öll efni af líffræðilegum uppruna sem eru notuð á einhverjum stigum framleiðslunnar, þ. m. 
t. upplýsingar um: 

– uppruna efnisins, 

– meðhöndlun, hreinsun og aðgerðir til að gera efnin óvirk og gögn um gildingu þessara ferla og ferliseftirlit, 

– mengunarprófanir sem eru gerðar á öllum framleiðslulotum efnisins.  

Finnist aðskotaefni eða ef grunur er um að þau séu fyrir hendi skal henda viðkomandi efni eða nota það í algjörum 
undantekningartilvikum og þá einungis þegar tryggt er að áframhaldandi vinnsla lyfsins eyði aðskotaefnunum og/eða geri 
þau óvirk, og sýna verður fram á að aðskotaefnunum hafi verið eytt eða þau gerð óvirk.  

Þegar notuð eru frumusáningarefni skal sýna fram á að frumueinkennin hafi haldist óbreytt fram að lokaþrepi endursáningar í 
framleiðslunni.  

Þegar bóluefni er lifandi og veiklað skal sýna fram á stöðugleika veiklunareiginleika sáningarefnisins.  

Leggja skal fram gögn sem sýna að sáningarefnin, frumusáningarefnin, sermilotur og önnur efni úr dýrategundum, sem 
tengjast útbreiðslu smitandi heilahrörnunarsjúkdóma, séu í samræmi við leiðbeiningar um lágmörkun þeirrar áhættu að 
smitvaldur heilahrörnunar í dýrum berist með manna- og dýralyfjum, og einnig í samræmi við samsvarandi gæðalýsingu 
efnis í Evrópsku lyfjaskránni. Nota má hæfisvottorð, sem aðalskrifstofa Evrópsku lyfjaskrárinnar gefur út með tilvísun í 
viðeigandi gæðalýsingu í Evrópsku lyfjaskránni, til að sýna fram á að farið sé að ákvæðum.  

Þegar þess er krafist skal leggja fram sýni af líffræðilegu upphafsefni eða prófunarefnum, sem eru notuð við prófanirnar, til 
að lögbær yfirvöld geti látið gera eftirlitsprófanir.  

2. 2. Ólífræn upphafsefni 

Lýsingin skal sett fram sem gæðalýsing efnis undir þessum fyrirsögnum:.  

– heiti upphafsefnisins, sem uppfyllir kröfur skv. 2. lið A-þáttar, að viðbættum vöru- eða vísindaheitum, 

– lýsing á upphafsefninu, sem er sett fram á sambærilegan hátt og þegar efnum er lýst í Evrópsku lyfjaskránni, 

– hlutverk upphafsefnisins, 

– aðferðir til sanngreiningar, 

– sérstakar varúðarráðstafanir sem kunna að vera nauðsynlegar við geymslu upphafsefnis, auk geymsluþols ef þurfa þykir.  

D. SAMANBURÐARPRÓFANIR Í FRAMLEIÐSLUFERLINU 

1. Málsskjölin skulu innihalda upplýsingar um eftirlitsprófanir á milliefnum til að tryggja samræmi í framleiðsluferlinu og 
fullbúna lyfinu.  

2. Þegar um er að ræða óvirkjuð eða afeitruð bóluefni skal prófa óvirkjun eða afeitrun í hverri framleiðslulotu eins fljótt og 
auðið er að loknu óvirkjunar- eða afeitrunarferlinu og að lokinni hlutleysingu, ef um hana er að ræða, og áður en farið er 
upp á næsta framleiðsluþrep.  
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E. EFTIRLITSPRÓFANIR Á FULLBÚNU LYFI 

Í öllum prófunum skal lýsa aðferðum við greiningu á fullbúnu lyfi á nægilega ítarlegan hátt til að hægt sé að leggja mat á 
gæði.  

Málsskjölin skulu innihalda upplýsingar um eftirlitsprófanir á fullbúna lyfinu. Þegar til eru viðeigandi gæðalýsingar efna en 
notaðar eru aðrar prófunaraðferðir og mörk en getið er um í gæðalýsingum efna í Evrópsku lyfjaskránni eða, að öðrum kosti, 
í lyfjaskrá aðildarríkis, skal leggja fram sönnun fyrir því að fullbúið lyfið stæðist gæðakröfur lyfjaskrárinnar fyrir viðkomandi 
lyfjaform væri það prófað í samræmi við þessar gæðalýsingar efna. Í umsókn um markaðsleyfi skal telja upp allar prófanir 
sem eru gerðar á dæmigerðum sýnum úr hverri framleiðslulotu fullbúins lyfs. Geta skal tíðni prófana sem eru ekki gerðar á 
hverri framleiðslulotu. Tilgreina skal leyfileg mörk við lokasamþykkt.  

Nota skal efnafræðileg og líffræðileg viðmiðunarefni, sem eru tilgreind í Evrópsku lyfjaskránni, ef þau eru fyrir hendi. Ef 
notuð eru önnur viðmiðunarefni og -staðlar skal tilgreina þau og lýsa á ítarlegan hátt.  

1. Almennir eiginleikar fullbúins lyfs 

Þegar við á skulu þessar prófanir taka til ákvörðunar á meðalþyngd og hámarksfrávikum, til tækni-, eðlis- eða 
örverufræðilegra prófana, skynmatseiginleika og eðlisfræðilegra eiginleika, svo sem eðlismassa, sýrustigs, brotastuðuls o. s. 
frv. Umsækjandi skal í hverju tilviki fyrir sig greina frá gæðalýsingum, með viðeigandi öryggismörkum, fyrir hvern þessara 
eiginleika.  

2. Sanngreining á virka efninu eða efnunum 

Þegar þörf krefur skal gera sérstaka sanngreiningarprófun.  

3. Títri eða styrkleiki lotu 

Magngreina skal virka efnið í hverri framleiðslulotu til að sýna fram á að styrkleiki hennar eða títri nægi til að tryggja öryggi 
hennar og verkun.  

4. Sanngreining og magngreining glæðiefna 

Sannprófa skal magn og eðli glæðiefnisins og innihaldsefna þess í fullbúnu lyfinu að svo miklu leyti sem til eru 
prófunaraðferðir til þess.  

5. Sanngreining og magngreining innihaldsefna hjálparefnis 

Að svo miklu leyti sem það telst nauðsynlegt skal a. m. k. gera sanngreiningarprófanir á hjálparefni eða hjálparefnum.  

Skylt skal vera að gera prófun á efri og neðri mörkum rotvarnarefna. Skylt skal vera að gera prófun á efri mörkum annarra 
innihaldsefna hjálparefna sem líkleg eru til að hafa aukaverkun í för með sér.  

6. Öryggisprófanir 

Að frátöldum niðurstöðum úr prófunum, sem lagðar eru fram í samræmi við 3. hlutann í þessum bálki (öryggisprófanir), skal 
leggja fram upplýsingar um öryggisprófanir á framleiðslulotunum. Þessar prófanir skulu helst vera rannsóknir á ofskömmtun 
sem eru gerðar á a. m. k. einni af næmustu markdýrategundunum og a. m. k. eftir þeirri íkomuleið sem hefur mesta áhættu í 
för með sér. Venjubundnar öryggisprófanir á lotum má fella niður af ástæðum er varða velferð dýra þegar nægilega margar 
framleiðslulotur hafa verið framleiddar í röð og sýnt hefur verið fram á að þær uppfylli prófunarkröfurnar.  

7. Sæfingar- og hreinleikaprófun 

Til að sýna að lyfið sé hvorki mengað af aðskotaefnum né öðrum efnum skal gera viðeigandi prófanir, sem miðast við 
eiginleika viðkomandi ónæmislyfs fyrir dýr og framleiðsluaðferðina og framleiðsluskilyrðin. Ef færri prófanir eru venjulega 
framkvæmdar á hverri framleiðslulotu en kveðið er á um í Evrópsku lyfjaskránni skulu niðurstöður þeirra prófana, sem eru 
framkvæmdar, geta sýnt með afgerandi hætti hvort framleiðslulotan uppfyllir kröfurnar í gæðalýsingu efnisins. Láta skal í té 
sönnun fyrir því að ónæmisfræðilega dýralyfið myndi standast kröfurnar ef allar prófanir samkvæmt gæðalýsingu efnisins 
yrðu gerðar á því.  
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8. Afgangsraki 

Í hverri framleiðslulotu frostþurrkaðra lyfja skal kanna hvort allur raki er horfinn.  

9. Óvirkjun 

Þegar um er að ræða óvirkjuð bóluefni skal gera prófun á lyfinu í endanlega ílátinu til að sannreyna óvirkjun nema slík 
prófun hafi farið fram einhvern tíma á síðari stigum framleiðsluferlisins.  

F. SAMRÆMI MILLI FRAMLEIÐSLULOTNA 

Til að tryggja samræmi í gæðum lyfsins frá einni lotu til annarrar og til að sýna fram á samræmi við gæðalýsingar skal leggja 
fram tæmandi aðferðarlýsingu fyrir þrjár samfelldar lotur þar sem fram koma niðurstöður úr öllum prófunum sem gerðar 
voru við framleiðsluna og á fullbúnu lyfinu.  

G. STÖÐUGLEIKAPRÓFANIR 

Upplýsingar og skjöl, sem fylgja umsókn um markaðsleyfi skv. f- og i-liðum 3. mgr. 12. gr. þessarar tilskipunar, skulu vera í 
samræmi við eftirfarandi kröfur: 

Lýsa skal rannsóknum sem hafa verið gerðar til að renna stoðum undir geymsluþolstímann sem umsækjandi leggur til. Þessar 
prófanir skulu ávallt gerðar í rauntíma; þær skulu gerðar á nægilegum fjölda lotna, sem framleiddar hafa verið í samræmi við 
það framleiðsluferli sem lýst er, og þær skulu gerðar á lyfjum sem geymd eru í endanlegu íláti eða ílátum og hluti þeirra skal 
vera líffræðilegar og eðlisefnafræðilegar stöðugleikaprófanir.  

Í niðurstöðunum skulu felast niðurstöður greininga sem renna stoðum undir tillagt geymsluþol við allar tillagðar 
geymsluaðstæður.  

Þegar lyf eru gefin í fóðri skal, ef þörf krefur, einnig veita upplýsingar um geymsluþol lyfsins á mismunandi 
blöndunarstigum þegar það er blandað í samræmi við fyrirmæli.  

Ef þörf er á lokatilbúningi lyfs áður en það er gefið eða ef það er gefið í drykkjarvatni er krafist upplýsinga um tillagt 
geymsluþol lyfsins eftir lokatilbúning. Leggja skal fram gögn til stuðnings tillögðu geymsluþoli lyfsins eftir lokatilbúning.  

Stöðugleikagögn um samsett lyf má nota sem bráðabirgðagögn fyrir afleidd lyf sem innihalda eitt eða fleiri af sömu 
innihaldsefnum og þau.  

Færa skal rök fyrir tillögðu geymsluþoli lyfsins eftir að það hefur verið tekið í notkun.  

Sýna skal að rotvarnaraðferðir beri árangur.  

Nægilegt kann að vera að láta í té upplýsingar um virkni rotvarnarefna í öðrum, svipuðum ónæmislyfjum fyrir dýr frá sama 
framleiðanda.  

H. AÐRAR UPPLÝSINGAR 

Í málsskjölunum mega vera upplýsingar sem ekki komu fram í fyrri þáttum og varða gæði ónæmislyfsins fyrir dýr.  

3. HLUTI: ÖRYGGISPRÓFANIR 

A. INNGANGUR OG ALMENNAR KRÖFUR 

Öryggisprófanir skulu sýna hugsanlega áhættu vegna viðkomandi ónæmislyfs fyrir dýr þegar það er notað á fyrirhugaðan hátt 
við meðferð dýra og meta skal áhættuna með hliðsjón af hugsanlegum ávinningi af lyfinu.  

Þegar ónæmislyf fyrir dýr eru unnin úr lífverum, einkum lífverum sem geta dreifst með bólusettum dýrum, skal meta 
hugsanlega áhættu fyrir óbólusett dýr af sömu tegund eða öðrum tegundum sem gætu orðið fyrir váhrifum.  
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Öryggisrannsóknir skulu gerðar á marktegundinni. Skammturinn, sem á að nota, skal vera það magns lyfsins sem ráðlagt er 
að nota og lotan, sem er notuð við öryggisprófanirnar, skal tekin úr framleiðslulotu eða -lotum sem framleiddar eru 
samkvæmt framleiðsluferlinu sem lýst er í 2. hluta umsóknarinnar.  

Ef um er að ræða ónæmislyf fyrir dýr og lyfið inniheldur lífveru skal skammturinn, sem nota skal í prófunum á 
rannsóknarstofum eins og lýst er í liðum B. 1 og B. 2, vera það magn lyfsins sem inniheldur hámarkstítrann. Ef nauðsyn 
krefur má stilla styrk mótefnavakans til að fá tilskilinn skammt. Þegar um er að ræða óvirkjuð bóluefni skal skammturinn, 
sem á að nota, vera það ráðlagða magn til notkunar sem inniheldur hámarksmagn mótefnavaka nema rök séu færð fyrir öðru.  

Öryggisgögnin skal nota til að leggja mat á hugsanlega áhættu á váhrifum dýralyfsins á menn, t. d. þegar dýrinu er gefið 
lyfið.  

B. PRÓFANIR Á RANNSÓKNARSTOFU 

1. Öryggi við gjöf á einum skammti 

Ónæmislyfið fyrir dýr skal gefið dýrum af öllum tegundum og flokkum sem það er ætlað, þ. m. t. yngstu dýrunum sem mælt 
er með að fái lyfið, í ráðlögðum skammti og eftir öllum ráðlögðum leiðum. Fylgst skal með dýrunum og leitað að öllum 
ummerkjum um altæk og staðbundin viðbrögð. Þegar við á skal gera ítarlegar stórsæjar og smásæjar rannsóknir á 
inndælingarstað við krufningu. Aðrar hlutlægar viðmiðanir, svo sem endaþarmshiti og mælingar á afkastagetu, skulu skráðar.  

Fylgst skal með dýrunum og þau skoðuð þar til ekki má búast við meiri viðbrögðum en í öllum tilvikum skal fylgst með 
dýrunum og þau skoðuð í minnst fjórtán daga eftir lyfjagjöf.  

Þessi rannsókn getur verið hluti af skyldubundinni rannsókn á endurtekinni skammtagjöf skv. 3. lið en henni má einnig 
sleppa ef niðurstöður úr rannsókn á ofskömmtun, sem skylt er að gera skv. 2. lið, hafa ekki leitt í ljós merki um altæk eða 
staðbundin viðbrögð.  

2. Öryggi við gjöf á of stórum skammti í eitt skipti 

Einungis þarf að prófa lifandi ónæmislyf fyrir dýr með tilliti til ofskömmtunar.  

Of stór skammtur af ónæmislyfi fyrir dýr skal gefinn dýrum úr næmustu flokkum marktegundarinnar eftir öllum ráðlögðum 
íkomuleiðum nema hægt sé að réttlæta val á þeirri næmustu af nokkrum svipuðum íkomuleiðum. Þegar um er að ræða 
ónæmislyf sem gefin eru með innsprautun skal við val á skammtastærð og íkomuleið eða -leiðum taka mið af því 
hámarksrúmmáli sem hægt er að gefa inn á einum inndælingarstað. Fylgst skal með dýrunum eftir inngjöf og leitað að öllum 
ummerkjum um altæk og staðbundin viðbrögð í minnst fjórtán daga. Aðrar viðmiðanir, svo sem endaþarmshiti og mælingar á 
afkastagetu, skulu skráðar.  

Þegar við á skulu þessar rannsóknir fela í sér stórsæjar og smásæjar rannsóknir á inndælingarstað við krufningu ef slíkt hefur 
ekki farið fram í 1. lið.  

3. Öryggi við endurtekna gjöf á einum skammti 

Þegar um er að ræða ónæmislyf fyrir dýr, sem gefa á oftar en einu sinni sem lið í áætlun um grunnbólusetningu, skal skylt að 
rannsaka endurtekna inngjöf á einum skammti til að leiða í ljós hugsanlegar aukaverkanir af slíkri lyfjagjöf. Þessar prófanir 
skal gera á næmustu flokkum marktegundarinnar (t. d. tilteknu kyni eða aldursflokkum) og nota allar ráðlagðar íkomuleiðir.  

Fylgst skal með dýrunum og leitað að öllum ummerkjum um altæk og staðbundin viðbrögð í minnst fjórtán daga. Aðrar 
hlutlægar viðmiðanir, s. s. endaþarmshiti og mælingar á afkastagetu, skulu skráðar.  
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4. Rannsókn á æxlunargetu 

Íhuga þarf hvort rannsaka skuli æxlunarhæfni ef gögn gefa til kynna að upphafsefnið, sem lyfið er leitt úr, kunni að vera 
áhættuþáttur. Rannsaka skal æxlunarhæfni karldýra og þungaðra kvendýra og kvendýra, sem eru ekki þunguð, með 
ráðlögðum skammti og eftir næmustu íkomuleiðinni. Að auki skal rannsaka skaðleg áhrif á afkvæmi og verkanir sem geta 
valdið vansköpun og fósturláti.  

Þessar rannsóknir geta verið hluti af þeim öryggisrannsóknum þeim, sem lýst er í 1. , 2. og 3. lið, eða vettvangsrannsóknum 
sem kveðið er á um í C-þætti.  

5. Rannsókn á ónæmisvirkni 

Geti ónæmislyf fyrir dýr haft neikvæð áhrif á ónæmissvörun hjá bólusettu dýri eða afkvæmi þess er skylt að gera viðeigandi 
prófanir til að meta ónæmisvirkni.  

6. Sérstakar kröfur er varða lifandi bóluefni 

6. 1. Útbreiðsla bóluefnisstofns 

Rannsaka skal hvort bólusetningarstofnar berist frá bólusettum markdýrum til markdýra sem hafa ekki verið bólusett og nota 
við það þá ráðlögðu íkomuleið sem er líklegust til að slíkt gerist. Að auki þarf ef til vill að rannsaka útbreiðslu til annarra 
dýrategunda en marktegunda sem gætu verið mjög næmar fyrir lifandi bólusetningarstofnum.  

6. 2. Dreifing í bólusettu dýri 

Rannsaka skal hvort lífveran finnist í saur, þvagi, mjólk, eggjum eða seyti úr munni, nefi eða öðrum seytum, eins og við á. 
Að auki kann að vera nauðsynlegt að rannsaka útbreiðslu bólusetningarstofnsins í líkamanum, einkum á þeim stöðum þar 
sem aðstæður til fjölgunar lífverunnar eru bestar. Þegar um er að ræða lifandi bóluefni gegn sjúkdómum sem berast milli 
manna og dýra í skilningi tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/99/EB til notkunar í dýrum sem gefa af sér afurðir til 
manneldis skal við þessar rannsóknir einkum taka tillit til þrávirkni lífverunnar við inndælingarstaðinn.  

6. 3. Veikluð bóluefni sem verða aftur meinvirk 

Endurnýjuð meinvirkni skal rannsökuð með frumsáningarstofninum. Ef frumsáningarstofninn er ekki fáanlegur í nægilegu 
magni skal rannsaka það sáningarefni sem notað er til framleiðslunnar sem hefur farið í gegnum fæstar endursáningar. Ef 
notaðar eru fleiri endursáningar skulu færð rök fyrir því. Við fyrstu bólusetningu skal nota þá íkomuleið þar sem líklegast er 
að bóluefnið verði aftur meinvirkt. Raðbundin endursáning skal framkvæmd hjá fimm hópum dýra nema ástæða sé til að 
endursá oftar eða ef lífveran hverfur fyrr úr tilraunadýrunum. Þegar lífveran getur ekki fjölgað sér á viðunandi hátt skal 
endursá eins oft og unnt er í markdýrategundinni.  

6. 4. Líffræðilegir eiginleikar bóluefnisstofns 

Nauðsynlegt kann að vera að gera aðrar prófanir til að ákvarða eins nákvæmlega og unnt er þá líffræðilegu eiginleika sem 
búa í bólusetningarstofninum (t. d. hvort þau eru taugasækin).  

6. 5. Endurröðun eða endursamröðun í stofna 

Ræða ber líkur á endurröðun eða endursamröðun bólusetningarstofns við stofna, sem fyrir eru á svæðinu, eða aðra stofna.  

7. Öryggi notenda 

Í þessum þætti skal fjallað um þau áhrif, sem komu fram í undanfarandi þáttum, og tengja þau við gerð og umfang váhrifa 
lyfsins á menn með það í huga að semja viðeigandi viðvaranir fyrir notendur og gera aðrar ráðstafanir varðandi 
áhættustjórnun.  

 

  
(1) Stjtíð. ESB L 325, 12. 12. 2003, bls. 31.  
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8. Rannsóknir á lyfjaleifum 

Þegar um er að ræða ónæmislyf fyrir dýr er venjulega ekki þörf á að rannsaka lyfjaleifar. Þó skal athuga hvort lyfjaleifar 
kunna að verða eftir í matvælum þegar glæðiefni og/eða rotvarnarefni eru notuð við framleiðslu ónæmislyfja fyrir dýr. Ef 
þörf krefur skal kanna verkun þessara lyfjaleifa.  

Leggja skal til biðtíma til afurðanýtingar og ræða hvort hann sé nægilegur með hliðsjón af þeim rannsóknum á lyfjaleifum 
sem kunna að hafa verið gerðar.  

9. Milliverkanir 

Ef yfirlýsing um samrýmanleika við önnur ónæmislyf fyrir dýr liggur fyrir í samantekt á eiginleikum lyfsins skal rannsaka 
öryggi við slíka samtímis eða samhliða notkun. Lýsa skal öllum öðrum þekktum milliverkunum við dýralyf.  

C. VETTVANGSRANNSÓKNIR 

Við niðurstöður úr rannsóknum á rannsóknarstofu skal bæta gögnum úr vettvangsrannsóknum með því að nota lotur í 
samræmi við framleiðsluferlið eins og því er lýst í markaðsleyfisumsókninni nema færð séu rök fyrir öðru. Hægt er að 
rannsaka bæði öryggi og verkun í sömu vettvangsrannsóknunum.  

D. MAT Á UMHVERFISÁHÆTTU 

Markmiðið með mati á umhverfisáhættu er að meta þau skaðlegu áhrif, sem notkun lyfsins getur haft á umhverfið, og 
tilgreina hvaða varúðarráðstafanir þurfi að gera til að draga úr þessari áhættu.  

Að öllu jöfnu skal matið fara fram í tveimur áföngum. Ætíð skal framkvæma fyrri áfanga matsins. Láta skal í té nánari 
upplýsingar um matið í samræmi við gildandi leiðbeiningar. Þar á meðal skulu vera upplýsingar um hugsanleg váhrif lyfsins 
á umhverfið og umfang áhættu í tengslum við slík váhrif, einkum að því er varðar eftirfarandi atriði: 

– marktegund og tillagt notkunarmynstur, 

– aðferð við lyfjagjöf, einkum í hve miklum mæli er líklegt að lyfið komist beint út í vistkerfið, 

– hvort verið geti að dýrin, sem fá lyfjameðferð, skilji lyfið eða virk efni þess út í umhverfið, og þrávirkni í slíkum 
úrgangsefnum, 

– förgun ónotaðra lyfja eða lyfjaúrgangs.  

Þegar um er að ræða lifandi bóluefnisstofna sem geta borist milli manna og dýra skal leggja mat á áhættuna fyrir menn.  

Gefi niðurstöður úr fyrsta áfanga til kynna að lyfið geti haft váhrif á umhverfið skal umsækjandi hefja næsta áfanga og meta 
hugsanlega áhættu sem vistkerfinu gæti stafað af dýralyfinu. Ef þörf krefur skal athuga nánar áhrif lyfsins (á jarðveg, vatn, 
loft, vatnakerfi og lífverur utan markhóps).  
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E. TILSKILIÐ MAT Á DÝRALYFJUM SEM INNIHALDA EÐA SAMANSTANDA AF ERFÐABREYTTUM 
LÍFVERUM 

Þegar um er að ræða dýralyf sem innihalda eða samanstanda af erfðabreyttum lífverum skulu umsókninni einnig fylgja skjöl 
sem krafist er skv. 2. gr. og C-hluta tilskipunar 2001/18/EB.  

4. HLUTI: PRÓFANIR Á VERKUN 

I. KAFLI 

1. Almennar meginreglur 

Markmiðið með þeim rannsóknum, sem lýst er í þessum hluta, er að sýna eða staðfesta verkun ónæmislyfsins fyrir dýr. Allar 
fullyrðingar umsækjanda er varða eiginleika, verkanir og notkun lyfsins skulu studdar til fullnustu með niðurstöðum úr 
sérstökum rannsóknum sem eru tilgreindar í umsókninni um markaðsleyfi.  

2. Framkvæmd rannsókna 

Allar rannsóknir með tilliti til verkunar skulu gerðar í samræmi við yfirvegaða og ítarlega aðferðarlýsingu sem liggja skal 
fyrir í skriflegu formi áður en rannsóknin hefst. Fylgjast skal með velferð tilraunadýranna og taka fullt tillit til hennar við 
vinnslu aðferðarlýsingar rannsóknar og alla framkvæmd rannsóknarinnar.  

Krafist er fyrir fram ákveðinna, kerfisbundinna, skriflegra verklagsreglna um skipulagningu, framkvæmd, gagnasöfnun, 
skjalfestingu og sannprófun rannsókna er varða verkun.  

Vettvangsrannsóknir skulu gerðar í samræmi við viðteknar meginreglur er gilda um góðar, klínískar starfsvenjur nema rök 
séu færð fyrir öðru.  

Áður en vettvangsrannsókn af nokkru tagi hefst skal eigandi dýranna, sem á að nota í rannsókninni, veita upplýst samþykki 
sitt og skal það skjalfest. Einkum skal veita eiganda dýranna skriflegar upplýsingar um hvaða afleiðingar þátttaka í 
rannsókninni hefur að því er varðar förgun dýra, sem hafa fengið lyfjameðferð, eða neyslu afurða þeirra. Meðal gagna um 
rannsóknina skal vera afrit af þessari tilkynningu, meðáritað og dagsett af eiganda dýranna.  

Ef vettvangsrannsóknin er ekki blind rannsókn skulu ákvæði 55. , 56. og 57. gr. gilda á hliðstæðan hátt um merkingar 
samsetninga sem nota á í vettvangsrannsóknum í dýralækningum. Orðin „Einungis til vettvangsrannsókna á dýrum“ skulu 
ávallt koma fram í merkingum með áberandi og óafmáanlegu letri.  

II. KAFLI 

A. Almennar kröfur 

1. Val á mótefnavökum eða bólusetningarstofnum skal rökstutt með gögnum um smitsjúkdóma dýra.  

2. Rannsóknir á verkun, sem eru framkvæmdar á rannsóknarstofu, skulu vera samanburðarrannsóknir þar sem til 
samanburðar eru notuð dýr sem ekki hafa fengið meðferð, nema slíkt sé ekki réttlætanlegt með tilliti til velferðar dýra og 
hægt sé að sýna fram á verkun með öðrum hætti.  

Að öllu jöfnu skulu þessar vettvangsrannsóknir studdar með rannsóknum sem framkvæmdar eru við vettvangsaðstæður 
þar sem notuð eru samanburðardýr sem ekki hafa fengið meðferð.  

Öllum rannsóknum skal lýst á nógu ítarlegan hátt til að hægt sé að endurtaka þær í samanburðarrannsóknum sem gerðar 
eru að beiðni lögbæru yfirvaldanna. Rannsakandinn skal sýna fram á gildi allrar þeirrar tækni sem beitt er.  

Skýrt skal frá öllum niðurstöðum sem fást, jafnt hagstæðum sem óhagstæðum.  
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3. Sýna skal fram á verkun ónæmislyfsins fyrir dýr fyrir hvern flokk marktegundar sem mælt er með að fái bólusetningu, 
fyrir hverja ráðlagða íkomuleið og samkvæmt fyrirhugaðri bólusetningaráætlun. Meta skal, ef við á, á viðunandi hátt 
áhrif mótefna, sem eru afleidd á óvirkan hátt eða fengin frá móður, á verkun bóluefnis. Sýna skal fram á hvenær 
varnaráhrif bóluefnis taka að hrífa og hversu lengi þau vara og styðja það með gögnum úr rannsóknum nema færð séu 
rök fyrir öðru.  

4. Sýna skal fram á verkun hvers innihaldsefnis í fleirgildum og samsettum ónæmislyfjum fyrir dýr. Ef mælt er með því að 
lyfið sé gefið inn í samsetningu við annað dýralyf eða á sama tíma og það skal sýna fram á að þau séu samrýmanleg.  

5. Þegar lyf er hluti af bólusetningaráætlun sem umsækjandi mælir með skal sýna fram á að lyfið setji af stað eða auki 
verkun eða stuðli að árangri áætlunarinnar í heild.  

6. Skammturinn, sem á að nota, skal vera það magn lyfsins sem ráðlagt er að nota og lotan, sem notuð er við prófanir á 
verkun, skal tekin úr framleiðslulotu eða -lotum sem framleiddar eru samkvæmt framleiðsluferlinu sem lýst er í 2. hluta 
umsóknarinnar.  

7. Ef yfirlýsing um samrýmanleika við önnur ónæmislyf liggur fyrir í samantekt á eiginleikum lyfsins skal rannsaka verkun 
við slíka samtímis eða samhliða notkun. Lýsa skal öllum öðrum þekktum milliverkunum við önnur dýralyf. Leyfa má 
samhliða eða samtímis notkun ef viðeigandi rannsóknir liggja fyrir því til stuðnings.  

8. Þegar um er að ræða ónæmislyf fyrir dýr sem eru notuð til sjúkdómsgreininga og gefin dýrum skal umsækjandi tilgreina 
hvernig túlka beri viðbrögð við lyfinu.  

9. Þegar um er að ræða bóluefni, sem ætlað er að greina á milli bólusettra og sýktra dýra (merkibóluefni), þar sem 
upplýsingar um verkun eru byggðar á greiningarprófunum sem gerðar eru í glasi, skal láta í té nægileg gögn um 
greiningarprófanirnar til að hægt sé að leggja fullnægjandi mat á upplýsingarnar er lúta að merkingareiginleikunum.  

B. Rannsóknir á rannsóknarstofum 

1. Að öðru jöfnu ber að sýna fram á verkun með áreiti við vel stýrðar aðstæður á rannsóknarstofu eftir að markdýrinu hefur 
verið gefið ónæmislyfið fyrir dýr við ráðlögð notkunarskilyrði. Aðstæður við áreitið skulu vera eins líkar náttúrulegum 
sýkingaraðstæðum og framarlega er unnt. Láta skal í té upplýsingar um áreitisstofninn og gildi hans.  

Þegar um er að ræða lifandi bóluefni skal nota lotur með lágmarkstítranum eða -styrkleikanum nema færð séu rök fyrir 
öðru. Þegar um er að ræða önnur lyf skal nota lotur með minnsta virka innihaldinu nema hægt sé að færa rök fyrir öðru.  

2. Ef unnt er skal tilgreina og skjalfesta ónæmishvörfin (frumubundnir eða vessabundnir, staðbundnir eða almennir flokkar 
ónæmisglóbúlíns) sem hefjast eftir að markdýrinu hefur verið gefið viðkomandi ónæmislyf fyrir dýr eftir ráðlagðri 
íkomuleið.  

C. Vettvangsrannsóknir 

1. Við niðurstöður úr rannsóknum á rannsóknarstofu skal bæta gögnum úr vettvangsrannsóknum þar sem notaðar eru 
framleiðslulotur sem eru dæmigerðar fyrir framleiðsluferlið sem lýst er í markaðsleyfisumsókninni, nema færð séu rök 
fyrir öðru. Hægt er að rannsaka bæði öryggi og verkun í sömu vettvangsrannsókninni.  

2. Sé ekki hægt að sýna fram á verkun með rannsóknum á rannsóknarstofu má fallast á að vettvangsrannsóknir nægi.  
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5. HLUTI: UPPLÝSINGAR OG SKJÖL 

A. INNGANGUR 

Í málsskjölum, er lúta að öryggi og verkun, skal vera inngangur þar sem viðfangsefnið er skilgreint og tilgreindar eru prófanir 
sem hafa verið gerðar í samræmi við 3. og 4. hluta, ásamt samantekt með tilvísunum í birt skrif. Í samantektinni skal fjallað á 
hlutlægan hátt um allar niðurstöður sem fengust og í framhaldi af því skal álykta um öryggi og verkun ónæmislyfsins fyrir 
dýr. Ef einhverjum prófunum eða rannsóknum er sleppt skal þess getið og fjallað um það.  

B. RANNSÓKNIR Á RANNSÓKNARSTOFUM 

Leggja skal fram eftirfarandi upplýsingar um allar rannsóknir: 

1. samantekt, 

2. heiti þeirrar stofnunar sem framkvæmdi rannsóknirnar, 

3. ítarlega aðferðarlýsingu tilraunar með lýsingu á þeim aðferðum, tækjum og efnum sem notuð voru, upplýsingum um 
tegund eða kyn dýra, um flokka dýra, uppruna þeirra, auðkenni og fjölda, aðbúnað og fóðrun (m. a. skal gera grein 
fyrir því hvort dýrin voru laus við tiltekna sjúkdómsvalda og/eða tiltekin mótefni og eðli og magni aukefna sem 
kunna að vera í fóðrinu), skammtastærð, íkomuleið, skammtaáætlun og dagsetningar fyrir lyfjagjöf, auk lýsingar á 
þeim tölfræðiaðferðum sem notaðar voru og rökstuðnings fyrir þeim, 

4. þegar um samanburðardýr er að ræða: hvort þau fengu lyfleysu eða enga lyfjameðferð, 

5. þegar um er að ræða dýr sem fengu meðferð og þegar við á, hvort þau fengu prófunarlyfið eða annað lyf með 
markaðsleyfi í Bandalaginu, 

6. allar almennar og einstaklingsbundnar athuganir og niðurstöður (með meðalgildum og staðalfrávikum), hagstæðar 
jafnt sem óhagstæðar. Lýsa skal gögnum nægilega ítarlega til að hægt sé að meta niðurstöðurnar á gagnrýninn hátt 
og óháð túlkun höfundar. Óunnin gögn skal setja fram í töfluformi. Eftirmyndir af skrám, örmyndum o. s. frv. geta 
fylgt niðurstöðunum til upplýsingar og útskýringar, 

7. eðli, tíðni og tímalengd aukaverkana sem greindust, 

8. fjöldi dýra sem voru tekin úr rannsóknunum áður en þeim lauk og ástæður fyrir því, 

9. tölfræðileg greining á niðurstöðum, þegar þess er krafist í prófunaráætluninni, og dreifni gagna, 

10. aðrir sjúkdómar sem komu upp meðan á lyfjameðferð stóð og hversu lengi þeir vöruðu, 

11. allar upplýsingar um dýralyf (önnur en lyfið sem verið er að rannsaka) sem nauðsynlegt var að gefa meðan á 
rannsókninni stóð, 

12. hlutlæg umfjöllun um niðurstöðurnar sem fengust og, í framhaldi af henni, ályktanir um öryggi og verkun lyfsins.  
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C. VETTVANGSRANNSÓKNIR 

Upplýsingar um vettvangsrannsóknir verða að vera nógu nákvæmar til að hægt sé að meta þær hlutlægt. Til þeirra teljast: 

1. samantekt, 

2. nafn, heimilisfang, starf og menntun og hæfi yfirrannsakanda.  

3. staður og dagsetning lyfjagjafar, auðkenniskóði sem hægt er að tengja við nafn og heimilisfang eiganda dýrsins eða 
dýranna, 

4. ítarleg aðferðarlýsing rannsóknar ásamt lýsingu á þeim aðferðum, tækjum og efnum sem voru notuð, upplýsingar um 
íkomuleið, lyfjagjafaráætlun, skammtastærð, um flokka dýra, hversu lengi er fylgst með þeim, sermisvörun og aðrar 
rannsóknir á dýrum eftir lyfjagjöf, 

5. þegar um samanburðardýr er að ræða: hvort þau fengu lyfleysu eða enga lyfjameðferð, 

6. auðkenni dýranna, sem fengu lyfjameðferð, og samanburðardýranna (fyrir hópinn eða hvert einstakt dýr, eftir því sem 
við á), t. d. að því er varðar tegund, kyn eða stofn, aldur, þyngd, kynferði og líkamsástand, 

7. stutt lýsing á aðferð við ræktun og fóðrun þar sem greint er frá eðli og magni aukefna sem kunna að vera í fóðrinu, 

8. allar upplýsingar um athuganir, afkastagetu og niðurstöður (með meðalgildum og staðalfrávikum); þegar gerðar eru 
prófanir og mælingar á einstaklingum skal veita upplýsingar um hvern einstakling, 

9. allar athuganir og niðurstöður úr rannsóknunum, hagstæðar jafnt sem óhagstæðar, og tæmandi upplýsingar um þær 
athuganir og niðurstöður úr hlutlægum prófum á verkunum sem þarf til að meta lyfið; tilgreina skal þær aðferðir sem 
notaðar voru og útskýra þýðingu allra frávika í niðurstöðum, ef einhver voru, 

10. áhrif á afköst dýranna, 

11. fjöldi dýra sem voru tekin úr rannsóknunum áður en þeim lauk og ástæður fyrir því, 

12. eðli, tíðni og tímalengd aukaverkana sem greindust, 

13. aðrir sjúkdómar sem komu upp meðan á lyfjameðferð stóð og hversu lengi þeir vöruðu, 

14. allar upplýsingar um dýralyf (önnur en lyfið sem verið er að rannsaka) sem gefin voru annaðhvort á undan eða á sama 
tíma og prófunarlyfið eða á athugunartímanum; upplýsingar um milliverkanir sem í ljós komu, 

15. hlutlæg umfjöllun um niðurstöðurnar sem fengust og, í framhaldi af henni, ályktanir um öryggi og verkun lyfsins.  
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6. HLUTI: TILVÍSANIR Í BIRTAR HEIMILDIR 

Gera skal ítarlega skrá yfir allar bókfræðilegar tilvísanir sem fram koma í samantektinni sem um getur í 1. hluta.  

III. BÁLKUR 

KRÖFUR VARÐANDI SÉRSTAKAR MARKAÐSLEYFISUMSÓKNIR 

1. Samheitadýralyf 

Umsóknir, sem gerðar eru á grundvelli 13. gr. (samheitadýralyf), skulu innihalda gögnin sem um getur í 1. og 2. hluta í I. 
bálki þessa viðauka, ásamt mati á umhverfisáhættu, og gögn sem sýna fram á að lyfið sé með sömu eigindlegu og 
megindlegu samsetningu virkra efna og sama lyfjaform og samanburðarlyfið og gögn sem sýna fram á lífjafngildi lyfsins og 
samanburðarlyfsins. Þegar dýralyfið sem er frumlyf er líffræðilegt lyf skal uppfylla skjallegu kröfurnar í 2. hluta um 
líffræðileg dýralyf sem svipar til lyfja sem hafa þegar verið leyfð.  

Þegar um er að ræða samheitadýralyf skulu ítarlegar og gagnrýnar samantektir um öryggi og verkun einkum beinast að 
eftirfarandi þáttum: 

– rökum fyrir því að lyfið sé í meginatriðum eins og lyf sem hefur þegar verið leyft, 

– samantekt yfir óhreinindi í framleiðslulotum virka efnisins eða efnanna, svo og í fullbúna lyfinu (og, ef við á, yfir 
niðurbrot lyfja við geymslu), sem tilgreint er að verði í lyfinu sem á að markaðssetja, ásamt mati á þessum óhreinindum, 

– mati á lífjafngildisrannsóknum eða rökstuðningi fyrir því að slíkar rannsóknir voru ekki gerðar, með tilvísun í gildandi 
leiðbeiningar, 

– frekari gögnum frá umsækjanda, ef við á, til að sýna fram á jafngildi öryggis- og verkunareiginleika mismunandi salta, 
estera eða afleiðna virks efnis sem veitt hefur verið leyfi fyrir, og í þessum gögnum skulu koma fram sannanir fyrir því 
að engin breyting hafi orðið á lyfjahvarfafræðilegum eða lyfhrifafræðilegum eiginleikum virka hlutans og/eða á 
eiturhrifum, sem gætu haft áhrif á öryggis-/verkunareiginleika.  

Fjalla skal um allar fullyrðingar í samantektinni á eiginleikum lyfs, sem eru ekki þekktar eða verða ekki leiddar af 
eiginleikum lyfsins og/eða lyfjaflokki þess, í óklínísku eða klínísku yfirlitunum eða samantektunum og styðja þær rökum 
með tilvísun í birt skrif og/eða frekari rannsóknir.  

Þegar um er að ræða samheitadýralyf, sem ætluð eru til inngjafar í vöðva eða undir eða í gegnum húð, skal láta í té 
eftirfarandi viðbótargögn: 

– gögn sem sýna fram á sams konar eða annars konar brotthvarf lyfjaleifa frá íkomustað, sem hægt er að styðja með 
viðeigandi rannsóknum á brotthvarfi lyfjaleifa, 

– gögn sem sýna fram á þol í markdýrinu við inngjafarstaðinn, sem hægt er að styðja með viðeigandi rannsóknum á þoli í 
markdýrum.  

2. Líffræðileg dýralyf sem svipar til lyfja sem hafa þegar verið leyfð 

Þegar líffræðilegt dýralyf, sem svipar til líffræðilegs dýralyfs sem er frumlyf, uppfyllir ekki skilyrðin samkvæmt 
skilgreiningunni á samheitalyfi skulu upplýsingar, sem leggja á fram skv. 4. mgr. 13. gr. , ekki takmarkast við 1. og 2. hluta 
(lyfjagerðarfræðileg, efnafræðileg og líffræðileg gögn) auk viðbótargagna um lífjafngildi og lífaðgengi. Í slíkum tilvikum 
skal leggja fram viðbótargögn, einkum er varðar öryggi og verkun lyfsins.  
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– Tegund og umfang viðbótargagnanna (þ. e. gögn úr eiturefnafræðilegum rannsóknum og öðrum öryggisrannsóknum og 
viðeigandi klínískum rannsóknum) skal ráðast af hverju tilviki fyrir sig í samræmi við viðkomandi, vísindalegar 
viðmiðunarreglur.  

– Vegna fjölbreytileika líffræðilegra dýralyfja skal lögbæra yfirvaldið ákvarða hvaða rannsóknir, af þeim sem mælt er fyrir 
um í 3. og 4. hluta, eru nauðsynlegar og taka þar tillit til sérstakra eiginleika hvers líffræðilegs dýralyfs fyrir sig.  

Lyfjastofnunin skal samþykkja viðmiðunarreglur með meginreglunum sem skal beita, að teknu tilliti til eiginleika 
líffræðilega dýralyfsins sem um er að ræða. Ef líffræðilega dýralyfið sem er frumlyfið er með fleiri en eina ábendingu skal 
rökstyðja verkun og öryggi líffræðilega dýralyfsins, sem fullyrt er að svipi til þess, eða, ef nauðsyn krefur, sýna sérstaklega 
fram á öryggi þess og verkun fyrir hverja ábendingu sem fullyrt er um.  

3. Notkun til dýralækninga sem löng reynsla er af 

Eftirfarandi sérreglur skulu gilda um dýralyf með virku efni eða efnum sem „löng reynsla er af“ til dýralækninga“, eins og 
um getur í 13. gr. a, með viðurkenndri verkun og viðunandi öryggi.  

Umsækjandinn skal leggja fram 1. og 2. hluta eins og fram kemur í I. bálki þessa viðauka.  

Í 3. og 4. hluta skal leggja fram ítarlega heimildaskrá yfir vísindaskrif sem tekur til allar hliða öryggis og verkunar.  

Eftirfarandi sérreglur gilda þegar sýna skal fram á að um sé að ræða notkun til dýralækninga sem löng reynsla er af: 

3. 1.  Taka skal tillit til eftirfarandi þátta þegar staðfesta þarf að löng reynsla sé af notkun innihaldsefna í dýralyfjum til 
dýralækninga: 

 a) í hve langan tíma efnið hefur verið notað, 

 b) megindlegra þátta við notkun efnisins, 

 c) vísindalegs áhuga á notkun virka efnisins (sem endurspeglast í birtum vísindaskrifum), 

 d) samkvæmni í vísindalegu mati.  

 Hugsast getur að mislangan tíma þurfi til að staðfesta að löng reynsla sé af notkun hinna ýmsu efna. Hvað sem öðru líður 
skal sá tími, sem þarf til að staðfesta að löng reynsla sé af notkun innihaldsefnis dýralyfs, ekki vera skemmri en tíu ár frá 
því að efnið var fyrst notað sem dýralyf á kerfisbundinn og skjalfestan hátt í Bandalaginu.  

3. 2. Gögnin, sem umsækjandi leggur fram, skulu ná til allra þátta matsins á öryggi og/eða verkun lyfsins að því er varðar 
tillagða ábendingu hjá markdýrategundinni með tillagðri íkomuleið og skömmtun. Þar skal setja fram eða vísa til 
úttektar á skrifum, sem varða málið, og taka ber tillit til rannsókna bæði fyrir og eftir markaðssetningu og til birtra 
vísindaskrifa varðandi þá reynslu sem fengist hefur með faraldsfræðirannsóknum, einkum rannsóknum á sviði 
samanburðarfaraldsfræði. Leggja skal fram allar skjalfestar upplýsingar, hvort sem þær eru hagstæðar eða óhagstæðar. 
Með tilliti til ákvæðanna um langa reynslu af notkun til dýralækninga er sérstaklega brýnt að skýra að bókfræðilegar 
tilvísanir í annars konar gögn (rannsóknir að lokinni markaðssetningu, faraldsfræðirannsóknir o. s. frv. ), og ekki 
aðeins gögn tengd prófunum og rannsóknum, geta talist fullgild sönnun um öryggi og verkun lyfs ef umsækjandi skýrir 
og rökstyður notkun þessara upplýsinga á fullnægjandi hátt.  
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3. 3. Sérstaklega skal hugað að því hvort einhverjar upplýsingar skortir og færa verður rök fyrir því að tekist hafi að sýna 
fram á viðunandi öryggi og/eða verkun þótt sumar rannsóknir vanti.  

3. 4. Í ítarlegu og gagnrýnu samantektunum á öryggi og verkun verður að koma fram skýring á mikilvægi allra gagna sem 
hafa verið lögð fram og varða annað lyf en það sem ætlunin er að markaðssetja. Kveða skal upp úrskurð um það hvort 
rannsakaða lyfið geti talist svipað því lyfi sem sótt er um markaðsleyfi fyrir þrátt fyrir þann mun sem er á þeim.  

3. 5. Reynsla eftir markaðssetningu annarra lyfja, sem innihalda sömu innihaldsefni, er sérstaklega þýðingarmikil og 
umsækjendur skulu leggja sérstaka áherslu á þann þátt.  

4. Samsett dýralyf 

Þegar um er að ræða umsóknir sem byggjast á 13. gr. b skal leggja fram málsskjöl með 1. , 2. , 3. og 4. hluta þar sem fjallað 
er um samsetta dýralyfið. Ekki er nauðsynlegt að leggja fram rannsóknir á öryggi og verkun hvers virks efnis fyrir sig. Engu 
að síður skal vera mögulegt að láta í té upplýsingar um hvert efni fyrir sig í umsókn um fasta samsetningu. Líta má svo á að 
framlagning gagna um hvert virkt efni um sig, ásamt tilskildum rannsóknum á öryggi notenda og brotthvarfi lyfjaleifa og 
tilskildum klínískum rannsóknum á lyfjum með fastri samsetningu, nægi sem rök fyrir því að sleppa gögnum um samsetta 
lyfið, með skírskotun til velferðar dýra og ónauðsynlegra prófana á dýrum, nema grunur leiki á um milliverkun sem leiðir til 
aukinna eiturhrifa. Ef við á skal leggja fram upplýsingar um framleiðslustaði og um öryggismat á aðskotaefnum.  

5. Umsóknir með upplýstu samþykki 

Umsóknir, sem byggjast á 13. gr. c, skulu innihalda gögnin sem lýst er í 1. hluta 1. bálks þessa viðauka, að því tilskildu að 
handhafi markaðsleyfisins fyrir upprunalega dýralyfinu hafi heimilað umsækjanda að vísa til efnis 2. , 3. og 4. hluta 
málsskjalanna fyrir það lyf. Í slíku tilviki þarf ekki að leggja fram ítarlegar og gagnrýnar samantektir að því er varðar gæði, 
öryggi og verkun.  

6. Skjöl með umsóknum þegar um er að ræða undantekningartilvik 

Markaðsleyfi má veita með fyrirvara um tilteknar sértækar kvaðir sem skylda umsækjanda til að koma á tilteknum 
verklagsreglum, einkum að því er varðar öryggi og verkun dýralyfsins, ef umsækjandi getur sýnt fram á að hann sé ófær um 
að láta í té ítarleg gögn um verkun og öryggi við eðlilegar notkunaraðstæður, í samræmi við ákvæði 3. mgr. 26. gr.  

Við ákvörðun á grunnkröfum fyrir allar umsóknir, sem getið er um í þessum þætti, skal fylgja viðmiðunarreglum sem 
Lyfjastofnunin setur.  

7. Blandaðar umsóknir um markaðsleyfi 

Blandaðar umsóknir um markaðsleyfi eru umsóknir þar sem 3. og/eða 4. hluti málsskjalanna tekur til rannsókna 
umsækjandans á öryggi og verkun, auk bókfræðilegra tilvísana. Allar aðrir hlutar eru í samræmi við það sem kemur fram í I. 
hluta I. bálks þessa viðauka. Lögbæra yfirvaldið skal í hverju tilviki skera úr um það hvort unnt er að samþykkja það snið 
sem umsækjandinn leggur til.  

IV. BÁLKUR 

KRÖFUR TENGDAR MARKAÐSLEYFISUMSÓKNUM ER VARÐA SÉRSTÖK DÝRALYF 

Í þessum hluta er mælt fyrir um sértækar kröfur fyrir tilgreind dýralyf í tengslum við eðli virku efnanna í þeim.  
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1. ÓNÆMISLYF FYRIR DÝR 

A. GRUNNSKJAL FYRIR MÓTEFNAVAKA Í BÓLUEFNI 

Hugtakið grunnskjal fyrir mótefnavaka í bóluefni skal tekið í notkun fyrir tiltekin ónæmislyf fyrir dýr þrátt fyrir ákvæði C-
þáttar 2. hluta II. bálks um virk efni.  

Í þessum viðauka merkir grunnskjal fyrir mótefnavaka í bóluefni sjálfstæðan hluta málsskjala með umsókn um markaðsleyfi 
fyrir bóluefni og inniheldur allar viðeigandi upplýsingar um gæði hvers virks efnis sem er hluti af þessu dýralyfi. Þessi 
sjálfstæði hluti getur verið sameiginlegur fyrir eitt eða fleiri eingild og/eða samsett bóluefni frá einum umsækjanda eða 
markaðsleyfishafa.  

Lyfjastofnunin skal samþykkja vísindalegar viðmiðunarreglur um framlagningu og mat á grunnskjali fyrir mótefnavaka í 
bóluefni. Framlagning og mat á grunnskjali fyrir mótefnavaka í bóluefni skal fylgja þeim leiðbeiningum sem 
framkvæmdastjórnin birti í Tilkynningu til umsækjenda í 6. bindi B af Reglum um lyf í Evrópusambandinu.  

B. MÁLSSKJÖL FYRIR FJÖLDA STOFNA 

Hugtakið málsskjöl fyrir marga stofna skal tekið í notkun fyrir tiltekin ónæmislyf fyrir dýr (við gin- og klaufaveiki, 
fuglainflúensu og blátungu) þrátt fyrir ákvæði C-þáttar 2. hluta II. bálks um virk efni.  

Málsskjöl fyrir marga stofna merkir eitt safn málsskjala sem inniheldur viðeigandi upplýsingar um sérstakt og ítarlegt 
vísindalegt mat á mismunandi möguleikum á stofnum/stofnasamsetningum sem gerir kleift að heimila bóluefni gegn veirum 
með mismunandi mótefnavökum.  

Lyfjastofnunin skal samþykkja vísindalegar leiðbeiningar um framlagningu og mat á málsskjölum fyrir fjölda stofna. Við 
framlagningu og mat á málsskjölum fyrir fjölda stofna skal fylgja þeim leiðbeiningum sem framkvæmdastjórnin birti í 
Tilkynningu til umsækjenda í 6. bindi B af Reglum um lyf í Evrópusambandinu.  

2. SMÁSKAMMTADÝRALYF 

Í þessum lið eru sett fram sérákvæði um beitingu 2. og 3. hluta I. bálks í tengslum við smáskammtadýralyf samkvæmt 
skilgreiningu í 8. mgr. 1. gr.  

2. hluti 

Ákvæði 2. hluta gilda um skjöl, sem eru lögð fram í samræmi við 18. gr. þegar smáskammtadýralyf, sem um getur í 1. mgr. 
17. gr. , eru skráð með einfaldaðri skráningu, svo og um skjöl varðandi leyfi fyrir öðrum smáskammtadýralyfjum sem um 
getur í 1. mgr. 19. gr. , með eftirfarandi breytingum.  

a) Íðorð 

Latneska heitið á smáskammtalyfjastofninum, sem lýst er í málsskjölum með umsókn um markaðsleyfið, skal vera í 
samræmi við latneska heitið í Evrópsku lyfjaskránni eða, ef það liggur ekki fyrir þar, í opinberri lyfjaskrá aðildarríkis. Ef við 
á skal tilgreina hefðbundið eða hefðbundin heiti sem eru notuð í hverju aðildarríki.  

b) Eftirlit með upphafsefnum 

Með upplýsingum og gögnum, sem fylgja umsókninni, um upphafsefnin, þ. e. öll efni sem eru notuð, þ. m. t. hráefni og 
milliefni fram að lokaþynningu, sem verða hluti af fullbúna smáskammtadýralyfinu, skulu fylgja viðbótargögn um 
smáskammtalyfjastofninn.  
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Almennar gæðakröfur gilda um öll upphafs- og hráefni, svo og um öll millistig framleiðsluferlisins fram að lokaþynningu, 
sem verða hluti af fullunna smáskammtalyfinu. Þegar eitrað innihaldsefni er til staðar skal hafa eftirlit með því eftir 
lokaþynninguna ef hægt er. Ef slíkt er hins vegar ekki mögulegt vegna mikillar þynningar skal yfirleitt hafa eftirlit með 
eitraða innihaldsefninu fyrr í ferlinu. Lýsa skal nákvæmlega hverju þrepi í framleiðsluferlinu frá upphafsefnunum og til 
lokaþynningarinnar sem á að verða hluti af fullbúna lyfinu.  

Ef þynningar eiga sér stað skulu þær fara fram í samræmi við framleiðsluaðferðir fyrir smáskammtalyf sem mælt er fyrir um 
í viðkomandi gæðalýsingu efnis í Evrópsku lyfjaskránni eða, liggi hún ekki fyrir þar, í opinberri lyfjaskrá aðildarríkis.  

c) Eftirlitsprófanir á fullbúnu lyfinu 

Almennar gæðakröfur skulu gilda um fullbúin smáskammtadýralyf Umsækjandinn skal rökstyðja allar undantekningar á 
viðeigandi hátt  

Öll innihaldsefni, sem hafa eiturefnafræðilega þýðingu, skulu sanngreind og magngreind. Ef færa má fyrir því rök að 
sanngreiningu og/eða magngreiningu innihaldsefna, sem hafa eiturefnafræðilega þýðingu, verði ekki við komið, t. d. vegna 
þess hve þynning þeirra í fullbúna lyfinu er mikil, skal sýna fram á gæðin með heildargildingu framleiðslu- og 
þynningarferlisins.  

d) Stöðugleikaprófanir 

Sýna verður fram á stöðugleika fullbúna lyfsins. Að öllu jöfnu er unnt að heimfæra gögn um stöðugleika 
smáskammtalyfjastofnanna yfir á þynningar þeirra eða virknisaukningar. Ef hvorki er unnt að koma við sanngreiningu eða 
magngreiningu á virka efninu vegna þess hve þynning þess er mikil má hafa hliðsjón af gögnum um stöðugleika 
lyfjaformsins.  

3. hluti 

Ákvæði 3. hluta gilda um einfaldaða skráningu smáskammtadýralyfja sem um getur í 1. mgr. 17. gr. þessarar tilskipunar með 
eftirfarandi gæðalýsingu, sbr. þó ákvæði reglugerðar (EBE) nr. 2377/90 um efni í smáskammtalyfjastofnum sem eru ætlaðir 
fyrir dýrategundir sem gefa af sér afurðir til manneldis.  

Ef einhverjar upplýsingar vantar skal færa rök fyrir því að þær liggja ekki fyrir, t. d. skal færa rök fyrir því að sýnt hafi verið 
fram á viðunandi öryggi þótt niðurstöður sumra rannsókna liggi ekki fyrir.  

 

 
 

 

 


