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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1394/2007 frá 13. nóvember 2007 um hátæknimeðferðarlyf 
og breytingu á tilskipun 2001/83/EB og reglugerð (EB) nr. 
726/2004 (1), einkum 18. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Rétt þykir að mæla fyrir um ákvæði, innan ramma 
reglugerðar (EB) nr. 1394/2007, um mat og vottun 
gæðagagna og óklínískra gagna, sem lítil og meðalstór 
fyrirtæki leggja fyrir Lyfjastofnun Evrópu (hér á eftir 
nefnd Lyfjastofnunin), til að hvetja þessi fyrirtæki til að 
leggja stund á gæðarannsóknir og óklínískar rannsóknir á 
hátæknimeðferðarlyfjum.

2) Til að stuðla að samfellu og gagnsæi skal gilda sú 
skilgreining á örfyrirtækjum og litlum og meðalstórum 
fyrirtækjum sem kveðið er á um í tilmælum 
framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB frá 6. maí 2003 
um skilgreiningu á örfyrirtækjum, litlum fyrirtækjum og 
meðalstórum fyrirtækjum (2).

3) Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1394/2007 skal 
málsmeðferð við vottun vera óháð öllum umsóknum um 
markaðsleyfi. Þrátt fyrir það skal málsmeðferð við vottun 
einnig miða að því að auðvelda í framtíðinni mat á öllum 
umsóknum varðandi klínískar rannsóknir og markaðsleyfi 
sem byggjast á sömu gögnum. Af þessum sökum skal mat 
á umsókn um vottun unnið í samræmi við sömu vísinda- 
og tæknilegu kröfur og gilda um markaðsleyfisumsókn 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 194, 25.7.2009, bls. 7. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 47/2012 frá 30. mars 2012 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB 324, 10.12.2007, bls. 121.
(2) Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36.

skv. I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur 
um lyf sem ætluð eru mönnum (3).

4) Umsækjendur um vottun skulu eiga þess kost að leggja 
fram, í heild eða að hluta, þau gæðagögn og óklínísku 
gögn sem krafist er skv. I. viðauka við tilskipun 2001/83/
EB. Til að tryggja aukið vægi vottunar er engu að síður rétt 
að mæla fyrir um þau lágmarksgögn sem eru nauðsynleg 
til að fá vottun.

5) Hjá Lyfjastofnuninni býr nefndin um hátæknimeðferð yfir 
viðeigandi sérþekkingu til rannsóknar á gæðagögnum og 
óklínískum gögnum sem varða hátæknimeðferðarlyf. Því 
skal hún bera ábyrgð á því að lagt sé mat á umsóknir um 
vottun.

6) Ef nauðsyn krefur skal nefndin um hátæknimeðferð eiga 
þess kost að fara í vettvangsheimsókn, þar sem þróun 
hátæknimeðferðarlyfsins fer fram, áður en hún lýkur mati 
sínu.

7) Umsóknir um vottun geta varðað samsett 
hátæknimeðferðarlyf í skilningi reglugerðar (EB) nr. 
1394/2007. Í slíku tilviki skulu viðbótarkröfur gilda 
að því er varðar samræmi lækningatækisins eða virka, 
ígræðanlega lækningatækisins, sem er að finna í samsetta 
lyfinu, við grunnkröfurnar sem mælt er fyrir um í tilskipun 
ráðsins 93/42/EBE frá 14. júní 1993 um lækningatæki (4) 
og tilskipun ráðsins 90/385/EBE frá 20. júní 1990 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna um virk, ígræðanleg 
lækningatæki (5), eftir því sem við á.

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um lyf sem ætluð 
eru mönnum.

(3) Stjtíð EB L 311, 28.11.2001, bls. 67.
(4) Stjtíð. EB L 169, 12.7.1993, bls. 1.
(5) Stjtíð. EB L 189, 20.7.1990, bls. 17.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 668/2009

frá 24. júlí 2009

 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1394/2007 að því er varðar 
mat og vottun gæðagagna og óklínískra gagna um hátæknimeðferðarlyf sem örfyrirtæki og lítil 

og meðalstór fyrirtæki framleiða (*)

2012/EES/24/18
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið

Þessi reglugerð gildir um örfyrirtæki og lítil og meðalstór 
fyrirtæki, í skilningi tilmæla 2003/361/EB, sem þróa 
hátæknimeðferðarlyf og hafa staðfestu í Bandalaginu.

2. gr.

Málsmeðferð við mat og vottun

1.  Umsóknir um vísindalegt mat og vottun á gæðagögnum 
og óklínískum gögnum, sem varða hátæknimeðferðarlyf, skulu 
lagðar fyrir Lyfjastofnunina og skulu umsóknirnar innihalda:

a) allar nauðsynlegar upplýsingar til að sýna fram á að 
umsækjandi heyri undir gildissvið þessarar reglugerðar 
sem sett er fram í 1. gr.,

b) upplýsingar um hvort umsóknin varði eingöngu gæðagögn 
eða bæði gæðagögn og óklínísk gögn,

c) vísun til allra umsókna um vottun sem áður hafa verið 
lagðar fram varðandi sama hátæknimeðferðarlyfið, 
upplýsingar um hvort vottorð hafi verið veitt eða ekki og 
útskýringu á auknu vægi nýju umsóknarinnar og hvernig 
nýja umsóknin er ólík þeirri sem áður var lögð fram,

d) viðeigandi þóknun eins og kveðið er á um í reglugerð 
ráðsins (EB) nr. 297/95 (1),

e) gögnin, sem um getur í 3. einingu í I. hluta I. viðauka 
við tilskipun 2001/83/EB og eru lögð fram til vottunar í 
samræmi við aðra undirgrein, að teknu tilliti til sértæku 
krafnanna, sem mælt er fyrir um í IV. hluta þess viðauka, 
og vísindalegu viðmiðunarreglnanna sem um getur í 5. gr.,

f) þegar umsóknin varðar bæði gæðagögn og óklínísk gögn: 
gögnin sem um getur í 4. einingu í I. hluta I. viðauka 
við tilskipun 2001/83/EB og eru lögð fram til vottunar í 
samræmi við þriðju undirgrein, að teknu tilliti til sértæku 

(1) Stjtíð. EB L 35, 15.2.1995, bls. 1.

krafnanna, sem mælt er fyrir um í IV. hluta þess viðauka, 
og vísindalegu viðmiðunarreglnanna sem um getur í 5. gr.

Að því er varðar e-lið fyrstu undirgreinar skal umsóknin 
innhalda a.m.k. eftirfarandi gögn:

a) almennar upplýsingar og upplýsingar sem tengjast upphafs- 
og hráefnum,

b) upplýsingar um framleiðsluferli virka efnisins eða efnanna, 
að undanskildum gögnum um gildingu ferlisins,

c) lýsingu á eiginleikum virka efnisins eða efnanna sem 
takmarkast við gögnin sem eru nauðsynleg til að lýsa virka 
efninu eða efnunum,

d) gögn um eftirlit með virka efninu eða efnunum, að 
undanskildum gögnum um gildingu prófananna,

e) lýsingu á fullbúna lyfinu og samsetningu þess.

Að því er varðar f-lið fyrstu undirgreinar skal umsóknin 
innhalda a.m.k. eftirfarandi gögn:

a) grunngögn um lyfhrif sem styðja grunnforsenduna fyrir 
tillagðri notkun til lækninga,

b) lyfjahvarfafræðileg gögn um lífdreifingu ef þau eru 
nauðsynleg til að renna frekari stoðum undir grunngögnin 
um lyfhrif,

c) a.m.k. eina rannsókn á eiturhrifum.

2.  Ef umsóknin uppfyllir kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 1. 
mgr., skal Lyfjastofnunin staðfesta viðtöku gildrar umsóknar.

3.  Nefndin um hátæknimeðferð skal leggja mat á gildu 
umsóknina innan 90 daga frá því að hún staðfestir viðtöku 
hennar.

Í því mati skal nefndin um hátæknimeðferð, einkum með mat 
á hugsanlegum, síðari umsóknum um klíníska rannsókn og 
markaðsleyfi fyrir augum, ákvarða eftirfarandi:

a) hvort gæðagögnin, sem lögð voru fram, og sú aðferðafræði, 
sem umsækjandi beitti við gæðaprófanir, samræmist 
vísinda- og tæknilegu kröfunum sem settar eru fram í 
lið 2.3. og 3. lið í I. hluta og í IV. hluta, og, þegar við á 
um gæðagögn, í inngangi og almennum meginreglum í  
I. viðauka við tilskipun 2001/83/EB,
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b) eftir atvikum, hvort óklínísku gögnin og aðferðafræðin, 
sem umsækjandi beitti við óklínískar prófanir, samræmist 
vísinda- og tæknilegu kröfunum sem settar eru fram í lið 
2.4. og 4. lið í I. hluta og í IV. hluta og, þegar við á um 
óklínísk gögn, í inngangi og almennum meginreglum í I. 
viðauka við tilskipun 2001/83/EB.

4.  Nefndin um hátæknimeðferð getur, innan þess frests sem 
um getur í 3. mgr., farið fram á að umsækjandinn leggi fram 
viðbótarupplýsingar innan tiltekinna tímamarka.

Í því tilviki lengist fresturinn, sem um getur í 3. mgr., þar til 
viðbótarupplýsingarnar, sem farið var fram á, hafa verið lagðar 
fram.

5. Þegar nefndin um hátæknimeðferð hefur lokið mati sínu 
skal Lyfjastofnunin tilkynna umsækjanda um það og afhenda 
honum án tafar eftirfarandi gögn:

a) matsskýrslu þar sem einkum koma fram ástæðurnar að 
baki niðurstöðu nefndarinnar um hátæknimeðferð varðandi 
umsóknina,

b) ef við á, á grundvelli þessa mats: vottorð þar sem tilgreind 
eru þau framlögðu gæðagögn og, þegar við á, óklínísku 
gögn, ásamt tilheyrandi prófunaraðferðum sem umsækjandi 
beitti, sem uppfylla vísinda- og tæknilegu kröfurnar sem 
um getur í annarri undirgrein 3. mgr.,

c) þegar nefndin um hátæknimeðferð telur það eiga við: skrá 
yfir atriði sem umsækjandi skal taka til skoðunar síðar 
með tilliti til þess hvort framlögðu gæðagögnin og, eftir 
atvikum, óklínísku gögnin og tilheyrandi prófunaraðferðir, 
sem umsækjandi beitti, séu í samræmi við vísinda- og 
tæknilegu kröfurnar í I. viðauka við tilskipun 2001/83/EB.

3. gr.

Vettvangsheimsóknir

Nefndin um hátæknimeðferð getur tilkynnt umsækjanda 
að nauðsynlegt sé að fara í vettvangsheimsókn, þar sem 
viðkomandi hátæknimeðferðarlyf er þróað, til að hún geti 
lokið mati sínu í samræmi við 2. gr. Nefndin skal upplýsa 
umsækjandann um markmið vettvangsheimsóknarinnar. Ef 
umsækjandi samþykkir vettvangsheimsókn skulu eftirlitsmenn 
frá aðildarríkjunum með viðeigandi menntun og hæfi fara í 
heimsóknina.

Í því tilviki lengist fresturinn, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 2. 
gr., þar til skýrsla um heimsóknina hefur verið gerð aðgengileg 
nefndinni um hátæknimeðferð og umsækjanda.

4. gr.

Samsett hátæknimeðferðarlyf

1. Þegar umsókn um vottun varðar samsett hátæknimeðferðarlyf 
gilda viðbótarkröfurnar sem eru settar fram í 2. og 3. mgr.

2. Í umsókn um vottun gagna, er varða samsett 
hátæknimeðferðarlyf, geta verið gögn sem sýna fram á 
samræmi við grunnkröfurnar sem um getur í 6. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1394/2007.

3. Í umsókn um vottun gagna, er varða samsett 
hátæknimeðferðarlyf, skulu vera niðurstöður mats, liggi þær 
fyrir, sem tilkynntur aðili í samræmi við tilskipun 93/42/EBE 
eða tilskipun 90/385/EBE hefur unnið, á þeim þætti lyfsins sem 
er lækningatæki eða virkt, ígræðanlegt lækningatæki.

Lyfjastofnunin skal viðurkenna niðurstöður þess mats þegar 
hún leggur mat sitt á gögnin er varða viðkomandi lyf.

Lyfjastofnunin getur farið fram á að viðkomandi, tilkynntur 
aðili framsendi allar upplýsingar varðandi niðurstöðurnar úr 
mati sínu. Tilkynnti aðilinn skal framsenda upplýsingarnar 
innan eins mánaðar. Í því tilviki lengist fresturinn, sem um 
getur í 3. mgr. 2. gr., þar til upplýsingarnar, sem farið var fram 
á, hafa verið afhentar.

4. Ef niðurstöður matsins koma ekki fram í umsókninni getur 
Lyfjastofnunin:

a) leitað álits tilkynnts aðila, sem tilgreindur er í tengslum 
við umsækjanda, á því hvort tækjahlutinn sé í samræmi 
við I. viðauka við tilskipun 93/42/EBE eða I. viðauka við 
tilskipun 90/385/EBE nema nefndin um hátæknimeðferð 
úrskurði, að fenginni ráðgjöf frá sérfræðingum sínum á 
sviði lækningatækja, að ekki sé þörf á þátttöku tilkynnts 
aðila, eða

b) undanskilið frá matinu athugun á því hvort lækningatækið 
samræmist grunnkröfunum sem um getur í 6. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1394/2007.
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Í þeim tilvikum, sem um getur í a-lið, framlengist fresturinn, 
sem um getur í 3. mgr. 2. gr., þar til umbeðið álit hefur verið 
lagt fram.

Í þeim tilvikum, sem um getur í b-lið, skal í matsskýrslunni og á 
vottorðum, sem gefin eru út, koma fram að athugun á samræmi 
lækningatækisins við grunnkröfurnar sé undanskilin frá matinu. 
Einnig getur komið fram í matsskýrslunni og á vottorðum, sem 
gefin eru út, sú niðurstaða að ekki sé unnt að meta víxlverkun og 
samhæfi frumna eða vefja og lækningatækisins ef  niðurstöður 
úr mati tilkynnts aðila liggja ekki fyrir.

5. gr.

Vísindalegar viðmiðunarreglur

Við samantekt málsskjala vegna umsóknar um vottun skulu 
umsækjendur taka tillit til vísindalegra viðmiðunarreglna  
 
 
 
 
 
 
 
 

sem Lyfjastofnunin gefur út og varða þau gæðagögn og 
óklínísku gögn sem eru tilgreind í annari og þriðju undirgrein 
1. mgr. 2. gr. og sem að lágmarki er krafist til vottunar 
hátæknilyfja. 

6. gr.

Skýrsla

Í ársskýrslu um starfsemi Lyfjastofnunarinnar skal vera kafli 
um þá reynslu sem komin er á beitingu þessarar reglugerðar. 
Í þessum kafla skulu einkum koma fram tölfræðilegar 
upplýsingar um tegund og fjölda umsókna sem hafa verið 
lagðar fram í samræmi við þessa reglugerð.

7. gr.

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

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

Gjört í Brussel 24. júlí 2009.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 Günter VERHEUGEN

 varaforseti.

_____________


