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IUiIHEU~DU
XPYLèE WXUYLèWLOVNLSXQ(YUySXìLQJVLQVRJUièVLQV(%RJUHJOXJHUè(YUySXìLQJVLQVRJ
UièVLQV (% QUDèìYtHUYDUèDUNULQJXPVW èXUVHPJ WXNDOODèiYHUNXQDUUDQQVyNQLU
HIWLUYHLWLQJXPDUNDèVOH\¿V(*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum(1), einkum 22. gr. b,

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(2), einkum 10. gr. b,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

  7DND WWLiNYDUèDQLUXPPDUNDèVOH\¿YHJQDO\IMDiJUXQGYHOOLKOXWO JUDYLèPLèDQDXPJ èL|U\JJL
RJYHUNXQYLèNRPDQGLO\IVWLODèWU\JJMDDèDèHLQVO\IDIPLNOXPJ èXPVpXVHWWiPDUNDèRJJH¿Q
sjúklingum. Af því leiðir að gera þarf umfangsmiklar rannsóknir á nýjum lyfjum, þ.m.t. klínískar
YHUNXQDUUDQQVyNQLUièXUHQYHLWWHUOH\¿I\ULUìHLP

2)

Samkvæmt f-lið 21. gr. a í tilskipun 2001/83/EB og cc-lið 4. mgr. 9. gr. reglugerðar (EB) nr. 726/2004
JHWXUYLèWLOWHNQDUDèVW èXUYHULèQDXèV\QOHJWDèDXNDYLèìDXJ|JQVHPHUXWLOW NìHJDUPDUNDèVOH\¿è
er veitt með viðbótargögnum varðandi verkun lyfs til að fjalla um athugunarefni sem ekki var hægt að
OH\VDièXUHQPDUNDèVOH\¿èYDUYHLWW6DPNY PWEOLèPJUJUDtWLOVNLSXQ(%RJEOLè
PJUJUDtUHJOXJHUè (% QUJHWDXSSOêVLQJDUHIWLUYHLWLQJXPDUNDèVOH\¿VDèDXNL
NUD¿VWXPWDOVYHUèUDUHQGXUVNRèXQDUiI\UUDPDWLiYHUNXQRJNDOODèiYLèEyWDUJ|JQWLOVWDèIHVWLQJDU
PHèDQPDUNDèVOH\¿QXHUYLèKDOGLèËEièXPWLOYLNXPHUO|JE UXPODQGV\¿UY|OGXP/\IMDVWRIQXQ
(YUySXRJIUDPNY PGDVWMyUQLQQL KpUiHIWLUQHIQGÄO|JE U\¿UY|OG³ KHLPLOWDèOHJJMDìiVN\OGXi
PDUNDèVOH\¿VKDIDQQDèJHUDYHUNXQDUUDQQVyNQHIWLUYHLWLQJXPDUNDèVOH\¿V

  6N\OGDQWLODèJHUDYHUNXQDUUDQQVyNQHIWLUYHLWLQJXPDUNDèVOH\¿V WWLDèQi\¿UWLOWHNLQYHOU|NVWXGG
YtVLQGDOHJDWKXJXQDUHIQLVHPJ WXKDIWEHLQiKULIiYLèKDOGPDUNDèVOH\¿VLQV(NNL WWLDèQRWDKDQD
VHP U|NVWXèQLQJ I\ULU yWtPDE UUL YHLWLQJX PDUNDèVOH\¿V 6DPNY PW  PJU  JU D t WLOVNLSXQ
(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 107, 10.4.2014, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 263/2014
frá 12. desember 2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, bíður
birtingar.
(1) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67.
(2) Stjtíð. ESB L 136, 30.4.2004, bls. 1.
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2001/83/EB og 1. mgr. 10. gr. a í reglugerð (EB) nr. 726/2004 ætti skyldan til að gera slíka rannsókn
að vera rökstudd í hverju tilviki fyrir sig og með hliðsjón af eiginleikum lyfs og fyrirliggjandi
J|JQXP 5DQQVyNQLQ WWL Dè YHLWD O|JE UX \¿UY|OGXQXP RJ PDUNDèVOH\¿VKDIDQXP QDXèV\QOHJDU
XSSOêVLQJDUDQQDèKYRUWWLODèDXNDYLèXSSKDÀHJXJ|JQLQHèDWLODèVDQQSUyIDKYRUWPDUNDèVOH\¿QX
skuli viðhaldið eins og það var veitt, því breytt, fellt tímabundið úr gildi eða afturkallað á grundvelli
QêUUDJDJQDVHPDÀDèYDUPHèUDQQVyNQLQQL

4)

Ákvæði 22. gr. b í tilskipun 2001/83/EB og 10. gr. b í reglugerð (EB) nr. 726/2004 veita
framkvæmdastjórninni vald til að tiltaka við hvaða aðstæður verkunarrannsókna eftir veitingu
PDUNDèVOH\¿V J WL YHULè NUD¿VW 9HJQD JDJQV LV RJ UpWWDUYLVVX RJ t OMyVL ìUyXQDU i VYLèL
YtVLQGDìHNNLQJDUHUUpWWDèWDNDVDPDQVNUi\¿UWLOWHNQDUDèVW èXURJì UNULQJXPVW èXUVHPJ WX
verið teknar til athugunar.

5)

Á ýmsum sviðum meðferða hafa staðgönguendapunktar, s.s. lífmerki eða minnkun á æxlum í
krabbameinslækningum, verið notaðir sem verkfæri til að skilgreina verkun lyfja í klínískum
könnunar- eða staðfestingarrannsóknum. Til að styrkja matið, sem er byggt á þessum endapunktum,
JHWXUYHULèYLèHLJDQGLDèDÀDÀHLULJDJQDXPYHUNXQiWtPDELOLQXHIWLUDèPDUNDèVOH\¿KHIXUYHULè
veitt til að sannprófa áhrif inngripsins á klínísku niðurstöðuna eða á framgang sjúkdómsins. Það getur
OtNDYHULèQDXèV\QOHJWDèVDQQSUyIDKYRUWJ|JQXPKHLOGDUOLIXQiWtPDELOLQXHIWLUDèPDUNDèVOH\¿
hefur verið veitt séu ósamhljóða niðurstöðum staðgönguendapunktsins eða staðfesti þær.

6)

Sum lyf kunna að vera notuð reglulega í samsetningu með öðrum lyfjum. Þó að ætlast sé til þess að
XPV NMDQGLXPPDUNDèVOH\¿DWKXJLiKULIVOtNUDVDPVHWQLQJDtNOtQtVNXPUDQQVyNQXPHURIWKYRUNL
QDXèV\QOHJW Qp YLèHLJDQGL Dè UDQQVDND Dè IXOOX DOODU P|JXOHJDU VDPVHWQLQJDU VHP PDUNDèVOH\¿è
Q U \¿U DOPHQQW I\ULU YHLWLQJX ìHVV ëHVV t VWDè J WL YHULè K JW Dè E\JJMD YtVLQGDOHJD PDWLè Dè
KOXWDWLOiIUDPUHLNQLQJLI\ULUOLJJMDQGLJDJQDËVpUVW|NXPWLOYLNXPJHWXUVNLSWPiOLDèDÀDIUHNDUL
NOtQtVNUDJDJQDYHJQDWLOWHNLQQDVDPVHWQLQJDHIWLUPDUNDèVOH\¿VYHLWLQJXQDHIVOtNDUUDQQVyNQLUJ WX
skýrt vafaatriði sem þegar hefur ekki verið fjallað um. Þetta á einkum við ef slíkar samsetningar eru
notaðar eða ef vænta má að þær verði notaðar við dagleg læknisstörf.

  ËNOtQtVNXO\NLOUDQQVyNQLQQLVHPHUJHUèI\ULUYHLWLQJXPDUNDèVOH\¿VLQVJHWXUYHULèHU¿WWDèQiVDPDQ
WUDXVWXPG PXPXPDOODPLVPXQDQGLXQGLUKySDVHPHUXJH¿QO\¿QëDèìDUIHNNLDèNRPDtYHJ
I\ULUDèìHJDUiKHLOGLQDHUOLWLèVpVDPEDQGPLOOLiYLQQLQJVRJiK WWXMiNY WWìHJDUPDUNDèVOH\¿èHU
veitt. Ef komið hafa í ljós vafaatriði að því er varðar ávinning fyrir tiltekna undirhópa getur þó verið
nauðsynlegt að fá frekari gögn um verkun, með klínískum rannsóknum með sértækum markmiðum
HIWLUYHLWLQJXPDUNDèVOH\¿VLQV

8)

Við eðlilegar aðstæður er engin lögboðin krafa um langvarandi eftirfylgni vegna virkni lyfja, sem hluta
DIHIWLUOLWLHIWLUYHLWLQJXPDUNDèVOH\¿VMDIQYHOHNNLI\ULUO\IVHPHUXOH\IèJHJQODQJYLQQXPVM~NGyPXP
Í mörgum tilvikum dregur úr áhrifum lyfs með tímanum og þörf verður á endurskilgreiningu
PHèIHUèDULQQDUëHWWDVSLOOLUìyHNNLHQGLOHJDVDPEDQGLQXPLOOLiYLQQLQJVRJiK WWXDIO\¿RJPDWL
á jákvæðum áhrifum fram að þeim tímapunkti. Í undantekningartilvikum, ef mögulegur skortur á
langtímavirkni gæti vakið áhyggjur að því er varðar viðhald jákvæða sambandsins milli ávinnings og
iK WWXDILQQJULSLQX WWLDèJHUDNU|IXUXPUDQQVyNQLUHIWLUPDUNDèVOH\¿VYHLWLQJXëHWWDJ WLiWWYLè
um nýjar meðferðir sem fela í sér inngrip sem er ætlað að breyta gangi sjúkdómsins.

9)

Við undantekningaraðstæður mætti gera kröfur um rannsóknir við dagleg læknisstörf ef skýrar
YtVEHQGLQJDUHUXXPDèUDXQYHUXOHJQRWNXQDUVNLO\UèLKD¿XPWDOVYHUèiKULIiìDQQiYLQQLQJDIO\¿
sem er sýnt fram á í klínískum samanburðarprófunum með slembivali (e. randomised controlled
clinical trials), eða ef best er að rannsaka hin sértæku, vísindalegu athugunarefni með aðgangi að
gögnum sem er safnað við dagleg læknisstörf. Auk þess eru rannsóknir á verndarverkun (e. protective
HI¿FDF\VWXGLHV) bóluefna ekki alltaf mögulegar. Einnig mætti nota mat á árangri úr framskyggnum
UDQQVyNQXPVHPHUXJHUèDUPHèDQiEyOXVHWQLQJDUiWDNLVWHQGXUHIWLUPDUNDèVOH\¿VYHLWLQJXWLOìHVV
DèDÀDIUHNDULìHNNLQJDUiJHWXEyOXHIQLVLQVWLODèYHLWDYHUQGtVNHPPULHèDOHQJULWtPD
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  È OtIVIHUOL O\IV PHè PDUNDèVOH\¿ JHWD RUèLè XPWDOVYHUèDU EUH\WLQJDU i YLèPLèXP XP DèJ VOX H
standard of care) vegna greiningar, meðferðar eða sjúkdómavarna sem valda því að þörf er á að
KHIMDDIWXUXPIM|OOXQXPIDVWVHWWVDPEDQGPLOOLiYLQQLQJVRJiK WWXDIO\¿QX(YUySXGyPVWyOOLQQ
úrskurðaði að breytt sammæli innan læknastéttarinnar varðandi viðeigandi matsviðmiðun fyrir
PHèIHUèDUYHUNXQO\IVJHWLWDOLVWUDXQK ¿URJKOXWO JLUì WWLUVHPJHWDYHULèJUXQGY|OOXU~UVNXUèDU
XPDèVDPEDQGPLOOLiYLQQLQJVRJiK WWXDIO\¿QXVpQHLNY WW 3). Því getur verið nauðsynlegt að
leggja fram ný gögn um verkun lyfsins til að viðhalda jákvæðu mati á sambandinu milli ávinnings og
áhættu. Einnig má taka til athugunar að gera frekari rannsóknir ef aukinn skilningur á sjúkdómnum
HèDiOtÀ\IMDIU èLO\IVYHOGXUHIDVHPGXPXPYLèPLèDQLUQDUVHPYRUXQRWDèDUWLODèiNYDUèDYHUNXQ
O\IVLQVìHJDUPDUNDèVOH\¿èYDUYHLWW
  7LO ìHVV Dè DÀD PLNLOY JUD JDJQD HU QDXèV\QOHJW Dè WU\JJMD Dè WLOK|JXQ YHUNXQDUUDQQVyNQDU HIWLU
YHLWLQJXPDUNDèVOH\¿VVpWLOìHVVIDOOLQDèVYDUDìHLPYtVLQGDOHJXVSXUQLQJXPVHPKHQQLHU WODèDè
fjalla um.
  /|JE UXP\¿UY|OGXPHUKHLPLOWDèOHJJMDiìiVN\OGXDèYHUNXQPDQQDO\IMDVpWU\JJèHèDVWDèIHVWt
WHQJVOXPYLèVNLO\UWPDUNDèVOH\¿RJHèDPDUNDèVOH\¿VHPKHIXUYHULèYHLWWtXQGDQWHNQLQJDUWLOYLNXP
eða í kjölfar málskotsmeðferðar skv. 31. og 107. gr. i í tilskipun 2001/83/EB eða 20. gr. reglugerðar
(EB) nr. 726/2004. Auk þess gætu handhafar markaðsleyfa fyrir hátæknimeðferðarlyf eða lyfja fyrir
börn þurft að hlíta tilteknum ráðstöfunum til að tryggja eftirfylgni með verkun. Af því leiðir að
ìDèHUQDXèV\QOHJWDèJHUDYHUNXQDUUDQQVyNQHIWLUYHLWLQJXPDUNDèVOH\¿V0HWD WWLì|U¿QDiVOtNUL
rannsókn með tilliti til slíkrar málsmeðferðar og óháð þeim tilteknu aðstæðum og kringumstæðum
sem eru tilgreind í þessari reglugerð.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
 /|JE UXPODQGV\¿UY|OGXP/\IMDVWRIQXQ(YUySXHèDIUDPNY PGDVWMyUQLQQLHUKHLPLOWDèNUHIMDVW
ìHVVDèKDQGKD¿PDUNDèVOH\¿VJHULYHUNXQDUUDQQVyNQHIWLUYHLWLQJXPDUNDèVOH\¿VtVDPU PLYLèJUD
(f-lið) og 22. gr. a (b-lið 1. mgr.) í tilskipun 2001/83/EB og 9. gr. (cc-lið 4. mgr.) og 10. gr. a (b-lið 1. mgr.)
í reglugerð (EB) nr. 726/2004, ef:

a) greinst hafa þættir í verkun lyfsins sem eru athugunarefni og sem er ekki hægt að leysa fyrr en eftir að
viðkomandi lyf hefur verið sett á markað,

b) skilningur á sjúkdómnum, klínískri aðferðafræði eða notkun lyfsins við raunverulegar aðstæður bendir
til þess að það gæti þurft umtalsverða endurskoðun á fyrra verkunarmati.
 /|JE UODQGV\¿UY|OG/\IMDVWRIQXQ(YUySXHèDIUDPNY PGDVWMyUQLQVNXOXDèHLQVEHLWDPJUtHLQX
HèDÀHLULHIWLUIDUDQGLWLOYLND
D  XSSKDÀHJW PDW i YHUNXQ VHP HU JHUW i JUXQGYHOOL VWDèJ|QJXHQGDSXQNWD VHP NUHIVW VDQQSUyIXQDU
á áhrifum inngripsins á klíníska niðurstöðu eða á framgang sjúkdómsins eða staðfestingar á fyrri
ályktunum um verkun,

b) þegar um er að ræða lyf sem eru notuð í samsetningu með öðrum lyfjum: þörf er á frekari verkunargögnum
WLODèVNêUDYDIDDWULèLVHPHNNLYDUIMDOODèXPìHJDUOH\¿YDUYHLWWI\ULUO\¿QX

c) óvissa að því er varðar verkun lyfs hjá tilteknum undirhópum sem ekki var hægt að leysa úr áður en
PDUNDèVOH\¿èYDUYHLWWRJNUHIVWIUHNDULNOtQtVNUDJDJQD
(3)

Mál C-221/10P Artegodan gegn framkvæmdastjórninni, enn óbirt, 100.–103. liður.
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d) mögulegur skortur á langtímavirkni sem vekur áhyggjur að því er varðar viðhald jákvæðs sambands
PLOOLiYLQQLQJVRJiK WWXDIO\¿QX
H  QRWNXQiO\¿QXYLèUDXQYHUXOHJDUDèVW èXUKHIXUXPWDOVYHUèiKULIiìDQQiYLQQLQJDIO\¿QXVHPVêQW
er fram á í klínískum rannsóknum eða, þegar um er að ræða bóluefni, rannsóknir á verndarverkun voru
ekki mögulegar,
I  EUH\WWXUVNLOQLQJXUiYLèPLèXPXPDèJ VOXYHJQDVM~NGyPVHèDiOtÀ\IMDIU èLO\IVYHUèXUWLOìHVVDè
YLèEyWDUJDJQDXPYHUNXQìHVVHUNUD¿VW
J  QêLUUDXQK ¿URJKOXWO JLUYtVLQGDOHJLUì WWLUVHPJHWDYHULèJUXQGY|OOXU~UVNXUèDUXPDèHQGXUVNRèD
ìXU¿XPWDOVYHUWI\UUDYHUNXQDUPDW
3. Þær aðstæður sem eru settar fram í 1. og 2. mgr. hafa ekki áhrif á þá skyldu, sem er lögð á handhafa
PDUNDèVOH\¿V Dè JHUD YHUNXQDUUDQQVyNQ HIWLU YHLWLQJX PDUNDèVOH\¿V t WHQJVOXP YLè DOODU HIWLUIDUDQGL
aðstæður:
D  VNLO\UWPDUNDèVOH\¿HUYHLWWtVDPU PLYLèPJUJUUHJOXJHUèDU (% QU
E  PDUNDèVOH\¿HUYHLWWtXQGDQWHNQLQJDUWLOYLNXPRJPHèI\ULUYDUDXPWLOWHNLQVNLO\UèLtVDPU PLYLè
mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 726/2004 eða 22. gr. tilskipunar 2001/83/EB,
F  PDUNDèVOH\¿HUYHLWWYHJQDKiW NQLPHèIHUèDUO\IVtVDPU PLYLèJUUHJOXJHUèDU(YUySXìLQJVLQVRJ
ráðsins (EB) nr. 1394/2007(4),
d) lyf er notað fyrir börn í samræmi við 2. mgr. 34. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1901/2006(5),
H  PiOVNRWVPHèIHUèHUKD¿QtVDPU PLYLèHèDJULtWLOVNLSXQ(%HèDJUUHJOXJHUèDU
(EB) nr. 726/2004.
2. 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 3. febrúar 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

________

(4)
(5)

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 (Stjtíð ESB L 324, 10.12.2007, bls 121).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1901/2006 frá 12. desember 2006 um lyf fyrir börn og um breytingu á reglugerð
(EBE) nr. 1768/92, tilskipun 2001/20/EB, tilskipun 2001/83/EB og reglugerð (EB) nr. 726/2004 (Stjtíð ESB L 378, 27.12.2006,
bls. 1).
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