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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 þriðju málsgrein 47. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Öll	 virk	 efni	 sem	 eru	 framleidd	 í	 Sambandinu,	 þ.m.t.	 virk	 efni	 sem	 eru	ætluð	 til	 útflutnings,	ætti	 að	 framleiða	 í 
samræmi við meginreglur og viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti við gerð virkra efna sem eru nú settar fram 
í tæknilegu viðmiðunarreglunum um framleiðslu virkra efna sem framkvæmdastjórnin birtir. Nauðsynlegt er að mæla 
fyrir um meginreglur og viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti við gerð virkra efna í lagalega bindandi gerð.

2) Til að stuðla að notkun samhæfðra staðla á hnattræna vísu ætti að mæla fyrir um meginreglur og viðmiðunarreglur um 
góða framleiðsluhætti við gerð virkra efna í samræmi við viðmiðunarreglurnar varðandi virk efni sem alþjóðaráðstefnan 
um	samhæfingu	tæknilegra	krafna	varðandi	skráningu	mannalyfja	(ICH) hefur	sett.

3) Meginreglur og viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti ættu að varða öll viðfangsefni, starfsemi og ferla sem 
gegna lykilhlutverkum við ákvörðun á gæðum virkra efna, s.s. gæðastjórnun, starfsfólk, athafnasvæði og búnað, 
skjalahald, hráefnastjórnun, framleiðslu, gæðaeftirlit með vinnsluferli, pökkun, merking, gæðaeftirlit rannsóknarstofu, 
endursendingar, kvartanir og innkallanir, útvistun til verktaka og endurpökkun. Í því skyni að tryggja samræmi 
við þessar meginreglur og viðmiðunarreglur ætti að krefjast þess að framleiðendur virkra efna komi á fót og 
starfræki skilvirkt	gæðastjórnunarkerfi	fyrir	þessi	efni.

4) Starfsfólk við heilsuspillandi aðstæður, í óviðeigandi klæðnaði eða sem stundar starfsemi sem gæti leitt til mengunar 
á framleiðslusvæðinu getur dregið úr gæðum virka efnisins. Koma ætti í veg fyrir þetta með því að viðhalda góðum 
hreinlætis- og heilsuvenjum sem henta viðkomandi framleiðslustarfsemi. Kveða ætti á um þessar starfsvenjur í 
gæðastjórnunarkerfinu	sem	framleiðandi	virku	efnanna	kemur	á	fót.

5) Til að tryggja viðunandi gæði virka efnisins er nauðsynlegt að lágmarka mögulega mengun og víxlmengun með því að 
krefjast þess að notast sé við aðstöðu, framleiðsluaðferðir og ílát sem eru hönnuð í þessum tilgangi, ásamt viðeigandi 
mengunarvörnum. 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 337, 25.11.2014, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 88/2015 frá 30. apríl 2015 
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.

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 
(ESB) nr. 1252/2014

frá 28. maí 2014

um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB að því er varðar meginreglur og 
viðmiðunarreglur um góða framleiðsluhætti við gerð virkra efna í mannalyf (*)
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6) Það er einkar mikilvægt að koma í veg fyrir víxlmengun við framleiðslu á virkum efnum sem eru skaðleg heilbrigði 
manna. Mengun annarra vara með mjög næmandi virkum efnum gæti valdið alvarlegri lýðheilsuógn þar eð váhrif 
af þessum efnum leiða mjög oft til þróunar á ofurnæmi og ofnæmisviðbrögðum. Af þeirri ástæðu ætti eingöngu að 
leyfa framleiðslu á þessum virku efnum á aðskildum framleiðslusvæðum. Notkun á aðskildum framleiðslusvæðum 
kann einnig að vera nauðsynleg við framleiðslu á virkum efnum sem eru mögulega skaðleg heilbrigði manna vegna 
virkni þeirra eða smitandi eða eiturfræðilegra eiginleika þeirra. Framleiðandinn ætti að framkvæma mat fyrir þessi 
efni	varðandi	áhættu	fyrir	heilbrigði	manna	og	þörfina	fyrir	aðskilin	framleiðslusvæði.

7) Í því skyni að greiða fyrir því að leita uppi, greina og leysa úr mögulegum gæðavandamálum og til að sannreyna að 
farið	sé	að	góðum	framleiðsluháttum	ætti	framleiðandinn	að	halda	nákvæmar,	skriflegar	skrár	yfir	öll	ferli,	sem	hann 
framkvæmir, sem tengjast framleiðslu á virkum efnum, þ.m.t. frávik frá þessum ferlum.

8) Í því skyni að tryggja að lyf uppfylli viðeigandi staðla um gæði, öryggi og verkun og til að vernda lýðheilsu ættu 
framleiðendur virks efnis tafarlaust að tilkynna framleiðendum lyfja sem nota virka efnið um allar breytingar sem 
geta haft áhrif á gæði virka efnisins.

9) Nauðsynlegt er að til staðar séu viðeigandi verklagsreglur við skráningu og rannsókn kvartana sem varða gæði og við 
innköllun	vöru	í	því	skyni	að	leysa	fljótt	vandamál	varðandi	gæði	og	fjarlægja	virk	efni	af	markaði	sem	uppfylla	ekki 
gæðastaðla eða valda alvarlegri lýðheilsuógn.

10) Þegar framleiðandi virka efnisins felur öðrum aðila hluta framleiðslunnar er mikilvægt að ábyrgð þessa aðila komi 
skýrt	fram	skriflega	að	því	er	varðar	beitingu	góðra	framleiðsluhátta	og	ráðstafana	í	gæðamálum.

11) Beiting góðra framleiðsluhátta við endurpökkun og endurmerkingu er nauðsynleg til að koma í veg fyrir að virk efni 
séu ranglega merkt eða mengist í vinnsluferlinu. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um meginreglur og viðmiðunarreglur varðandi góða framleiðsluhætti við gerð virkra efna 
í	mannalyf,	þ.m.t.	virk	efni	sem	eru	ætluð	til	útflutnings.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1) „framleiðsla“: viðtaka efnis, vinnsla, pökkun, endurpökkun, merking, endurmerking, gæðaeftirlit eða afhending virkra
efna, að hluta til eða í heild, og tengt eftirlit,

2) „upphafsefni virks efnis“: efni sem virkt efni er framleitt úr eða dregið út úr,

3) „milliefni virks efnis“: efni sem fæst við framleiðslu á virku efni og er ætlað til frekari vinnslu,

4) „hráefni“: efni, hvarfmiðill eða leysir sem er ætlaður til notkunar við framleiðslu á virku efni og sem virka efnið er ekki 
framleitt úr beint eða dregið út úr.
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3. gr.

Gæðastjórnun

1. Framleiðendur	virkra	efna	(„framleiðandinn“)	skal	koma	á	fót,	skjalfesta	og	starfrækja	skilvirkt	gæðastjórnunarkerfi	
fyrir	þessi	efni	á	meðan	framleiðslustarfsemi	þeirra	stendur	yfir	(„framleiðsluferlið“).	Kerfið	skal	fela	í	sér	virka	þátttöku
stjórnenda og starfsfólks við framleiðsluna.

Kerfið	skal	tryggja	að	virku	efnin	séu	í	samræmi	við	forskriftir	um	gæði	og	hreinleika	sem	er	komið	á	í	samræmi	við	1.	
mgr. 12. gr.

Kerfið	skal	fela	í	sér	gæðaáhættustjórnun.

2. Framleiðandinn skal skipa gæðaeiningu, aðskilda frá framleiðslueiningunni, sem ber ábyrgð á gæðatryggingu og
gæðaeftirliti.

3. Framleiðandinn skal reglulega láta fara fram innri endurskoðun og fylgja eftir niðurstöðunum.

4. gr.

Starfsfólk

1. Framleiðandinn	skal	tryggja	að	nægilegur	fjöldi	starfsfólks,	sem	býr	yfir	nauðsynlegri	menntun	og	hæfi	sem	fæst	með
menntun,	þjálfun	eða	reynslu,	framkvæmi	og	hafi	eftirlit	með	framleiðslu	á	virkum	efnum.

2. Starfsfólkið skal viðhalda góðum hreinlætisvenjum á framleiðslusvæðinu. Starfsfólk fær ekki aðgang að
framleiðslusvæðinu ef:

a) það	er	með	smitsjúkdóm	eða	opin	sár	eða	annan	húðsjúkdóm	á	óvörðum	fleti	líkamans	sem	gæti	haft	neikvæð	áhrif	á
gæði og hreinleika virka efnisins,

b) það klæðist fatnaði sem er bersýnilega skítugur eða veitir virka efninu ekki vernd fyrir hugsanlegri mengun frá
starfsfólki eða veitir starfsfólki ekki vernd fyrir váhrifum af völdum virku efnanna sem geta verið skaðleg heilbrigði
manna,

c) það framkvæmir athafnir á sama tíma og það kemur inn á framleiðslusvæðið sem gætu mengað eða á einhvern annan
hátt stefnt gæðum virka efnisins í hættu.

5. gr.

Húsnæði og aðstaða

1. Húsnæði og aðstaða sem eru notuð við framleiðslu á virkum efnum skulu staðsett, hönnuð og smíðuð þannig að
þau henti fyrirhugaðri starfsemi og greiði fyrir þrifum og viðhaldi með tilliti til tegundar efnisins og framleiðslustigi sem
húsnæði og aðstaða eru notuð fyrir.

Aðstaða	og	flæði	efna	og	starfsfólks	í	gegnum	aðstöðu	skal	hönnuð	á	þann	hátt	að	tryggt	sé	að	mismunandi	efnum	og	
hráefnum sé haldið aðskildum og mengi ekki hver önnur.

2. Almennilega skal staðið að viðhaldi og viðgerð húsnæðis og því haldið hreinu.

3. Mjög næmandi virk efni skulu framleidd á aðskildum framleiðslusvæðum.

Á	meðan	á	framleiðslu	stendur	skal	framleiðandinn	meta	þörfina	fyrir	aðskilin	framleiðslusvæði	fyrir	önnur	virk	efni	sem	
eru mögulega skaðleg heilbrigði manna vegna styrks þeirra eða smitandi eða eiturfræðilegra eiginleika þeirra. Í matinu 
skal leggja mat á áhættuna fyrir heilbrigði manna af völdum þessara virku efna með tilliti til styrks, eiturhrifa og smitvirkni 
virka	efnisins	og	verklagsreglnanna	sem	eru	fyrir	hendi	til	að	lágmarka	áhættuna.	Matið	skal	skjalfest	skriflega.

Ef matið sýnir fram á áhættu fyrir heilbrigði manna skulu virku efnin framleidd á afmörkuðum framleiðslusvæðum.



18.6.2015 Nr. 34/331EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. gr.

Búnaður

1. Búnaður sem er notaður við framleiðslu á virkum efnum skal vera hannaður, vera staðsettur og af stærð sem hentar
fyrirhugaðri notkun, hreinsun, viðhaldi og, þar sem það á við, hreinlætisaðgerðum.

Búnaður skal vera þannig byggður og notaður að fletir sem komast í snertingu við hráefni, upphafsefni virkra efna, milliefni 
virkra efna eða virk efni breyti ekki gæðum hráefnanna, upphafsefna virku efnanna, milliefna virku efnanna eða gæðum 
virku efnanna að svo miklu leyti að þau samræmist ekki lengur forskriftunum sem komið var á í samræmi við 1. mgr.  
12. gr.

2. Framleiðandinn skal koma á skriflegum verklagsreglum varðandi hreinsun búnaðar og síðari sannprófun á nothæfi 
þeirra í framleiðsluferlinu.

3. Búnaður fyrir eftirlit, vigtun, mælingar, vöktun og prófanir, sem er mikilvægur til að tryggja gæði virku efnanna, skal
kvarðaður í samræmi við skriflegar verklagsreglur og fastsetta áætlun.

7. gr.

Skjalahald og skrár

1. Framleiðandinn skal koma á fót og viðhalda skráningarkerfi og skriflegum verklagsreglum sem ná yfir framleiðsluferlið.

Öll skjöl sem varða framleiðsluferlið skal semja, endurskoða, samþykkja og dreifa í samræmi við skriflegar verklagsreglur.

Framleiðandinn skal a.m.k. halda skrár yfir eftirfarandi þætti sem varða framleiðsluferlið:

1) hreinsun og notkun á búnaði,

2) uppruna hráefna, upphafsefni virkra efna og milliefni virkra efna,

3) eftirlit í tengslum við hráefni, upphafsefni virkra efna og milliefni virkra efna,

4) notkun hráefna, upphafsefna virkra efna og milliefna virkra efna,

5) merking virku efnanna og umbúðaefnanna,

6) grunnframleiðsluleiðbeiningar,

7) framleiðsla á lotum og eftirlit með þeim,

8) gæðaeftirlit rannsóknarstofu.

Hafa skal eftirlit með útgáfu, endurskoðun, endurnýjun og afturköllun skjala sem varða framleiðsluferlið og skrár um 
endurskoðun þeirra, endurnýjun og afturköllun skulu geymdar.

2. Allar gæðatengdar aðgerðir sem eru framkvæmdar á meðan á framleiðsluferlinu stendur skulu skrásettar meðan þær
fara fram. Öll frávik frá skriflegum verklagsreglum sem um getur í 1. mgr. 7. gr. skal skjalfesta og útskýra. Rannsaka skal
frávik sem hafa áhrif á gæði virka efnisins eða koma í veg fyrir að virka efnið uppfylli forskriftirnar sem um getur í 1. mgr.
12. gr. og ennfremur skal skjalfesta rannsóknina og niðurstöður hennar.

3. Að framleiðslu- og eftirlitsaðgerðum loknum skal framleiðandinn geyma allar framleiðslu- og eftirlitsskrár í a.m.k.
eitt ár eftir fyrningardagsetningu lotunnar. Að því er varðar virkt efni með tilgreindar endurprófunardagsetningar skal
framleiðandinn geyma skrár í a.m.k. þrjú ár eftir að öll framleiðslulotan hefur verið sett á markað.

8. gr.

Hráefnastjórnun

1. Framleiðandinn skal hafa til staðar skriflegar verklagsreglur til að tryggja gæði efnis sem inn kemur, sem taka til
eftirfarandi þátta:

1) viðtöku,

2) auðkenningar,
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3) bannlagers,

4) geymslu,

5) meðhöndlunar,

6) sýnatöku,

7) prófana,

8) samþykkis,

9) höfnunar. 

2. Framleiðandinn	skal	hafa	yfir	að	ráða	kerfi	til	að	leggja	mat	á	birgja	mikilvægra	efna.

9. gr.

Framleiðslu- og vinnslueftirlit

1. Framleiðsluaðgerðir skulu lúta eftirliti í því skyni að vakta og lagfæra framleiðsluferlið eða til að sannreyna að virka 
efnið samrýmist forskriftunum um gæði og hreinleika skv. 1. mgr. 12. gr. Framleiðsluaðgerðir sem gegna mikilvægu 
hlutverki við að tryggja að virk efni séu í samræmi við gæðaforskriftirnar sem um getur í 1. mgr. 12. gr. skulu fram-
kvæmdar undir sjónrænu eftirliti starfsfólks með tilskilda þekkingu og þjálfun eða lúta jafngildu eftirliti.

2. Vigtun og mæling hráefna og upphafsefna virkra efna skal vera nákvæm og framkvæmd á máta sem hefur ekki áhrif 
á	nothæfi	þeirra.

3. Framleiðsluaðgerðir, þ.m.t. aðgerðir sem fara fram eftir hreinsun á milliefnum virka efnisins eða virka efninu, skulu 
fara fram með þeim hætti að komið sé í veg fyrir að hráefni, upphafsefni virkra efna, milliefni virkra efna og virk efni 
mengist af öðrum efnum. 

10. gr.

Pökkun og merking

1. Ílát skulu veita virka efninu nægilega vernd gegn skemmdum eða mengun frá þeim tímapunkti sem virka efninu er
pakkað þar til það er notað við framleiðslu á lyfjum.

2. Hafa skal eftirlit með geymslu, prentun og notkun merkimiða á umbúðir virkra efna. Merkimiðar skulu innihalda þær 
upplýsingar sem eru nauðsynlegar til að tryggja gæði virka efnisins.

11. gr.

Setning á markað

Virkt efni skal einungis sett á markað eftir að gæðaeiningin hefur heimilað sölu þess.

12. gr.

Gæðaeftirlit rannsóknarstofu

1. Framleiðandinn skal ákvarða forskriftir um gæði og hreinleika virku efnanna sem hann framleiðir sem og fyrir
hráefnin, upphafsefni virku efnanna og milliefni virku efnanna sem eru notuð í þessu ferli.

2. Prófanir skulu framkvæmdar á rannsóknarstofu til að sannprófa að farið sé að forskriftunum sem um getur í 1. mgr.

Framleiðandinn skal gefa út greiningarvottorð fyrir hverja lotu virkra efna að fenginni beiðni frá:

a) lögbærum	yfirvöldum	aðildarríkis,

b) framleiðendum virkra efna sem fá afhent virka efnið með beinum eða óbeinum hætti til frekari vinnslu, pökkunar,
endurpökkunar, merkingar eða endurmerkingar virka efnisins,
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c) dreifingaraðilum	og	miðlurum	virkra	efna,

d) framleiðendum lyfja sem fá afhent virk efni með beinum eða óbeinum hætti.

3. Framleiðandinn skal hafa eftirlit með stöðugleika virka efnisins með stöðugleikarannsóknum. Fyrningar- eða 
endurprófunardagsetningar virkra efna skulu ákvarðaðar á grundvelli mats á gögnum úr stöðugleikarannsóknunum. Geyma 
skal sýni af virka efninu, sem eru auðkennd á viðeigandi hátt, í samræmi við sýnatökuáætlun sem er gerð á grundvelli 
geymsluþols virka efnisins.

13. gr.

Gilding

Framleiðandinn skal koma á fót og fylgja eftir gildingarstefnu fyrir þessi ferli og verklagsreglur sem gegna þýðingarmiklu 
hlutverki í að tryggja að virku efnin uppfylli forskriftirnar fyrir gæði og hreinleika sem komið var á fót í samræmi við 1. 
mgr. 12. gr.

14. gr.

Eftirlit með breytingum

1. Áður en breytingar eru gerðar á framleiðsluferlinu skal framleiðandinn meta hugsanleg áhrif sem þær kunna að hafa
á gæði virka efnisins sem gæti haft áhrif á framleiðslu og eftirlit með virka efninu.

2. Breytingum á framleiðsluferlinu sem hafa neikvæð áhrif á gæði virka efnisins skal ekki komið til framkvæmda.

3. Framleiðandi virks efnis skal tafarlaust tilkynna framleiðendum lyfja, sem hann sér fyrir virka efninu, um allar
breytingar á framleiðsluferlinu sem kunna að hafa áhrif á gæði virka efnisins.

15. gr.

Höfnun og endursendingar

1. Hafna skal lotum virkra efna og milliefnum virkra efna sem eru í ósamræmi við forskriftirnar sem komið var á fót í 
samræmi við 1. mgr. 12. gr., þær merktar sem slíkar og settar á bannlager.

2. Framleiðandinn sem endurtekur vinnsluskref eða endurvinnur lotur virkra efna, sem samræmast ekki for-
skriftum og hefur verið hafnað, eða endurheimtir hráefni og leysa til að nota aftur í framleiðsluferlinu skal fylgja 
verklagsreglunum sem komið var á fót í samræmi við 1. mgr. 7. gr. og annast viðeigandi eftirlit til að tryggja að: 

a) endurunna virka efnið uppfylli gæðaforskriftirnar sem komið var á fót í samræmi við 1. mgr. 12. gr.,

b) endurheimtu hráefnin og leysarnir henti fyrirhugaðri notkun í framleiðsluferlinu.

3. Endursend virk efni skulu auðkennd sem slík og sett á bannlager.

16. gr.

Kvartanir og innkallanir

1. Framleiðandinn skal skrásetja og rannsaka allar kvartanir sem varða gæði.

2. Framleiðandinn skal setja verklagsreglur um innköllun á virkum efnum af markaði.

3. Framleiðandinn	 skal	 tafarlaust	 tilkynna	 lögbærum	 yfirvöldum	 um	 tilvik	 þar	 sem	 alvarleg	 lýðheilsuógn	 stafar	 af
innkölluðum virkum efnum.
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17. gr.

Framleiðsla samkvæmt verksamningi

1. Framleiðsluaðgerð eða aðgerð í tengslum við hana sem gerð er fyrir hönd framleiðanda virka efnisins af öðrum aðila 
(„framleiðandi	samkvæmt	verksamningi“)	skal	vera	háð	skriflegum	samningi.

Í samningnum skal kveða skýrt á um skyldur framleiðandans samkvæmt verksamningi að því er varðar góða framleiðslu-
hætti.

2. Framleiðandi virka efnisins skal sjá til þess að aðgerðir sem eru framkvæmdar af framleiðandanum samkvæmt
verksamningi séu í samræmi við góða framleiðsluhætti.

3. Ekki skal gera samning um undirverktöku við þriðja aðila um framleiðsluaðgerð eða aðgerð í tengslum við hana, sem 
hefur	verið	falin	framleiðanda	samkvæmt	verksamningi,	án	skriflegs	samþykkis	framleiðanda	virka	efnisins.

18. gr.

Endurpökkun

Ef framleiðandi endurpakkar virka efninu í ílát sem er frábrugðið upprunalega ílátinu að því er varðar rúmmál, eða 
efnið sem það er gert úr, eða ógagnsæi, skal hann gera rannsóknir á stöðugleika virka efnisins og ákvarða fyrningar- eða 
endurprófunardagsetningu á grundvelli þeirra.

19. gr.

Gildistaka

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

Hún gildir frá og með 25. maí 2015.

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

Gjört í Brussel 28. maí 2014.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

José Manuel BARROSO

forseti.

_______________




