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Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 198/2013

frá 7. mars 2013

um val á tákni í því skyni að auðkenna mannalyf sem skulu vera undir viðbótareftirliti (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)  
nr. 726/2004 frá 31. mars 2004 um málsmeðferð Bandalagsins 
við veitingu leyfa fyrir manna- og dýralyfjum og eftirlit með 
þeim lyfjum og um stofnun Lyfjastofnunar Evrópu(1), einkum 
4. mgr. 23. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Sum mannalyf eru leyfð með fyrirvara um að þau 
séu undir viðbótareftirliti af ástæðum sem tengjast 
þeirra tilteknu öryggisupplýsingum. Samkvæmt 23. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 726/2004 nær þetta yfir lyf sem 
innihalda ný, virk efni, líffræðileg lyf og lyf sem þurfa að 
fylgja gögn eftir veitingu markaðsleyfis.

2)  Sjúklingar og faglærðir heilbrigðisstarfsmenn eiga 
að geta sanngreint auðveldlega lyf, sem eru undir 
viðbótareftirliti, til að þeim sé kleift að deila öllum 
upplýsingum sem þau hafa vegna notkunar á lyfinu með 
lögbærum yfirvöldum og markaðsleyfishöfum og einkum 
að tilkynna aukaverkanir, sem grunur er um.

3)  Til að tryggja gagnsæi eru öll lyf sem eru undir 
viðbótareftirliti höfð með á skrá sem Lyfjastofnun 
Evrópu kom á og viðheldur í samræmi við 1. mgr. 23. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 726/2004. Auk þess eru þau merkt 
með svörtu tákni.

4)  Hinn 3. október 2012 samþykkti nefnd um áhættumat 
á sviði lyfjagátar tilmæli um að svarta táknið skuli vera 
jafnhliða, svartur þríhyrningur á hvolfi. Í tilmælunum 
er tekið mið af skoðunum sjúklinga og faglærðra 
heilbrigðisstarfsmanna, eins og þær voru látnar í ljós af 
starfshópi sjúklinga og neytenda og starfshópi faglærðra 
heilbrigðisstarfsmanna, sem Lyfjastofnun Evrópu kom á 
fót.

5)  Veita skal handhöfum markaðsleyfa, sem voru veitt 
fyrir 1. september 2013, nægan tíma til að aðlaga 
lyfjaupplýsingar viðkomandi lyfja.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 65, 8.3.2013, bls. 17. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 41/2014 frá 8. apríl 2014 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 1.

6)  Ef sérstakar aðstæður krefjast þess skal lögbærum 
yfirvöldum auk þess gefinn möguleiki á að veita lengri 
frest til þeirrar aðlögunar.

7)  Innleiðing svarta táknsins ætti ekki að valda erfiðleikum 
á markaðinum eða í birgðakeðjunni. Til þess að koma í 
veg fyrir alla röskun skal markaðsleyfishöfum ekki skylt 
að innkalla lyf eða endurpakka lyfjum sem hafa þegar 
verið sett á markað.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA

1. gr.

Svarta táknið sem um getur í 4. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 726/2004 skal vera jafnhliða, svartur þríhyrningur á hvolfi. 
Hann skal vera í samræmi við fyrirmyndina og málin sem eru 
sett fram í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

1.  Handhafar markaðsleyfa, sem voru veitt fyrir 1. september 
2013 og sem varða mannalyf sem eru undir viðbótareftirliti, 
skulu hafa svarta táknið í samantekt á eiginleikum lyfs og 
á fylgiseðlum með þessum lyfjum frá og með 31. desember 
2013.

2.  Þrátt fyrir 1. mgr. er handhöfum markaðsleyfa, sem eru 
veitt fyrir 1. september 2013 og sem varða mannalyf sem eru 
undir viðbótareftirliti, heimilt að fara fram á að lögbær yfirvöld 
veiti þeim lengri frest ef markaðsleyfishafarnir geta sýnt fram 
á að ef farið er að dagsetningunni, sem um getur í 1. mgr., geti 
það komið niður á viðeigandi og áframhaldandi afhendingu 
lyfsins.

3. gr.

Heimilt er að setja á markað, dreifa, afgreiða, selja og nota 
birgðir af mannalyfjum sem eru framleiddar, þeim pakkað 
og þær merktar fyrir 1. janúar 2014, og sem hafa ekki svarta 
táknið á fylgiseðlinum, þar til birgðirnar eru uppurnar.

4. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 7. mars 2013.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Forseti.

 José Manuel BARROSO

VIÐAUKI

1.  Svarta táknið sem um getur í 4. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 726/2004 skal vera í samræmi við eftirfarandi 
fyrirmynd:

 ▼
2.  Svarta táknið skal vera í réttu hlutfalli við leturstærðina á staðlaða textanum sem á eftir fylgir og hver hlið 

þríhyrningsins skal vera a.m.k. 5 mm.


