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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2022/20 

frá 7. janúar 2022 

um reglur um beitingu reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 536/2014 að því er varðar að 

setja reglur og verklagsreglur um samstarf aðildarríkjanna við öryggismat á klínískum prófunum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 536/2014 frá 16. apríl 2014 um klínískar prófanir á mannalyfj-

um og niðurfellingu á tilskipun 2001/20/EB (1), einkum 2. mgr. 44. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð (ESB) nr. 536/2014 er mælt fyrir um lagaramma varðandi framkvæmd klínískra prófana á mannalyfjum  

í Sambandinu til að tryggja að réttindi, öryggi og velsæld þátttakenda séu vernduð og að gögnin, sem verða til, séu 

áreiðanleg og traust. Þó að heildarábyrgðin á því að tryggja öryggi þátttakenda liggi hjá bakhjarli klínískrar prófunar er 

hún styrkt með viðbótareftirliti frá aðildarríkjunum, þ.m.t. með samstarfi þeirra við mat á öryggi rannsóknarlyfja. 

2) Í 42. og 43. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014 er kveðið á um að bakhjarl klínískrar prófunar eigi að tilkynna óvæntar, 

alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um vegna rannsóknarlyfja sem notuð eru í klínísku prófuninni og eigi að senda 

öryggisskýrslur árlega til Lyfjastofnunar Evrópu gegnum gagnagrunninn sem um getur í 1. mgr. 40. gr. þeirrar reglu-

gerðar. Lyfjastofnun Evrópu skal áframsenda upplýsingarnar, sem eru tilkynntar samkvæmt þessum ákvæðum, til 

hlutaðeigandi aðildarríkja sem eiga að vera í samstarfi við mat á þeim upplýsingum með þátttöku ábyrgrar siðanefndar, 

eftir því sem við á, í samræmi við 44. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014. 

3) Setning ramma með því að mæla fyrir um reglur um samstarf milli aðildarríkja við mat á upplýsingum og skýrslum sem 

eru lagðar fram skv. 42. og 43. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014 styrkir samhæfingu öryggis og eykur grannskoðun 

við eftirlit með öryggi í Sambandinu. Þetta ætti að styrkja öryggi þátttakenda í klínískum prófunum og stuðla að bættum 

traustleika gagna að því er varðar öryggissnið rannsóknarlyfja og samsvarandi virkra efna. 

4) Eftirlit með öryggi virkra efna sem eru notuð sem rannsóknarlyf í klínískum prófunum sem eru einungis leyfðar í einu 

aðildarríki (virk efni í einu landi) (e. mono-national active substances), virk efni í rannsóknarlyfjum sem eru notuð sem 

samanburður, þ.m.t. sem lyfleysa, og virk efni sem eru notuð í aukalyfjum, ætti ekki að falla undir gildissvið þessarar 

reglugerðar. 

5) Til að tryggja árangursríkt og skilvirkt samstarf milli aðildarríkja við mat á upplýsingum og skýrslum sem eru lagðar 

fram skv. 42. og 43. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014 fyrir hvert virkt efni sem er notað í rannsóknarlyfjum ætti að 

tilnefna aðildarríki til að meta þessar upplýsingar og skýrslur („aðildarríki sem metur öryggi“), byggt á sanngjarnri 

skiptingu vinnuálags milli aðildarríkja og á þeirri sérþekkingu sem er fyrir hendi um þetta tiltekna virka efni. 

6) Að teknu tilliti til umtalsverðs úrfalls virkra efna á þróunarvistferlinum og þeirrar staðreyndar að einungis hluti af 

virkum efnum verður rannsakaður sem virk efni í mörgum löndum í Sambandinu ætti aðildarríkið sem gefur skýrslu að 

meta öryggistengdar upplýsingar um virkt efni í einu landi. Skrá ætti þessi möt aðildarríkisins sem gefur skýrslu þannig 

að það tryggi gagnsæi og auðveldi samfelldni ef um er að ræða að efni sem er upprunalega virkt efni í einu landi verður 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 5, 10.1.2022, bls. 14. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 158, 27.5.2014, bls. 1. 
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virkt efni í mörgum löndum, t.d. með því að útvíkka klínísku prófunina svo hún nái til annars aðildarríkis eða ef annað 

aðildarríki hefur leyft klíníska prófun sem tekur til sama virka efnisins. Þegar virkt efni í einu landi verður fjölþjóðlegt 

ætti það að njóta góðs af samræmdu öryggismati. 

7) Aðildarríki sem gefur skýrslu, sem um getur í 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, velur fyrsta aðildarríkið sem metur 

öryggi virks efnis sem fellur undir öryggissamstarf fyrir fyrstu klínísku prófunina með þessu virka efni í Sambandinu. 

Aðildarríkið sem gefur skýrslu ætti að velja aðildarríki sem metur öryggi þegar fleiri en eitt aðildarríki, eða ekkert 

aðildarríki, lýsir yfir áhuga á að verða aðildarríkið sem metur öryggi virks efnis. 

8) Verkefnum í tengslum við öryggismat skal dreift hlutfallslega milli aðildarríkjanna. Vinnuálag í tengslum við eftirlit 

með öryggi virks efnis getur m.a. ráðist af fyrirliggjandi þekkingu varðandi öryggi virka efnisins og áhættuaðlögunum á 

skimunartíðni og umfangi matanna. 

9) Til að halda hlutfallslegri skiptingu vinnu á milli aðildarríkja yfir lengri tíma ætti að vera mögulegt, óski upprunalegt 

aðildarríki sem metur öryggi eftir því, að flytja hlutverk aðildarríkisins sem metur öryggið þegar upprunalega 

aðildarríkið sem metur öryggið er ekki lengur aðildarríki sem tekur þátt í neinum klínískum prófunum sem fela í sér 

notkun virks efnis, eða þegar vinnuálag þess, sem tengist því hlutverki að vera aðildarríki sem metur öryggi, verður 

óhóflega mikið samanborið við vinnuálag annarra aðildarríkja. Þó er nauðsynlegt að tryggja samfelldni öryggismatsins 

hvenær sem meðan ferlið við val á nýju aðildarríki sem metur öryggi stendur yfir. 

10) Aðildarríki sem meta öryggi skulu meta upplýsingar sem voru lagðar fram um óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem 

grunur er um og upplýsingar í árlegum öryggisskýrslum sem um getur í 42. og 43. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014. 

Ef öryggisvandamál koma upp vegna þessara mata ætti aðildarríki sem metur öryggi að taka saman almenn tilmæli, að 

því er varðar öryggi virka efnisins, til aðildarríkja sem gefa skýrslu og til aðildarríkja sem taka þátt í klínískum 

prófunum sem fela í sér rannsóknarlyf sem innihalda þetta virka efni. Þetta gerir viðkomandi aðildarríkjum sem gefa 

skýrslu og hlutaðeigandi aðildarríkjum kleift að grípa til viðeigandi og hóflegra ráðstafana til úrbóta og annarra aðgerða 

til eftirlits með öryggi í tengslum við virka efnið þegar það er nauðsynlegt. 

11) Að auki geta aðildarríki sem gefa skýrslu íhugað að láta aðildarríki sem metur öryggi taka þátt í mati á umsóknum um 

verulegar breytingar á tilvísunarupplýsingum um öryggi sem lagðar voru fram í samræmi við 16. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 536/2014. Verulegar breytingar á tilvísunarupplýsingunum um öryggi geta haft áhrif á ákvörðun á líkindum á 

alvarlegum aukaverkunum og þar af leiðandi á skýrslugjöf um óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um. Til 

að ákvarða líkindi á alvarlegum aukaverkunum í tengslum við rannsóknarlyf er því viðeigandi að fastsetja samhæfða 

nálgun við öryggismat með því að nota sameiginlegt tilvísunarskjal sem grundvöll. Aðildarríki sem gefur skýrslu og 

hlutaðeigandi aðildarríki bera áfram ábyrgð á mati á hverri verulegri breytingu á tilvísunarupplýsingunum um öryggi. 

12) Til að styrkja enn frekar eftirlit og samræmingu, sem og til að komast hjá því að mismunandi aðildarríki sem meta 

öryggi meti mismunandi rannsóknarlyf þar sem sama virka efnið er notað, ætti eitt og sama aðildarríkið sem metur 

öryggi, þegar það er unnt, að meta öryggi allra rannsóknarlyfja sem innihalda sama virka efnið, óháð lyfjaformi og 

styrkleika eða ábendingu sem er rannsökuð og óháð því hvort þau eru notuð í nokkrum klínískum prófunum sem sömu 

bakhjarlar eða mismunandi bakhjarlar stjórna. Slík samræmd nálgun við öryggismat, á grundvelli virka efnisins fremur 
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en rannsóknarlyfsins, kemur í veg fyrir tvíverknað og veitir um leið aðildarríkjum sem meta öryggi nægilegt samhengi 

fyrir öryggismöt sín. Þessi nálgun er líka í samræmi við viðeigandi leiðbeiningar alþjóðaráðstefnunnar um samhæfingu 

tæknilegra krafna varðandi skráningu mannalyfja (ICH E2F) um samantekt um öryggi lyfs í þróun (e. Development 

Safety Update Report) þar sem mælt er með einni samantekt um öryggi fyrir virkt efni til að stuðla að ítarlegri 

greiningu. 

13) Fylgja ætti áhættumiðaðri nálgun að því er varðar tíðni skimunar á öryggisupplýsingum, umfang matsins og tímalínur 

mats og skýrslugjafar. Áhættuaðlaganir ættu að byggjast á þekkingu á öryggissniði virka efnisins. Til dæmis er hægt að 

skima virk efni með markaðsleyfi í Sambandinu sjaldnar en virk efni sem ekki er leyfi fyrir. 

14) Viðeigandi upplýsingakerfi sem Lyfjastofnun Evrópu stjórnar, þ.m.t. upplýsingakerfið fyrir klínískar prófanir  

(e. Clinical Trials Information System), Eudravigilance-gagnagrunnurinn og ESB-lyfjaorðabókin, ættu að styðja við 

samstarf aðildarríkjanna við mat á öryggi virkra efna sem eru notuð sem rannsóknarlyf í klínískum prófunum. Þetta 

myndi auðvelda samþættingu upplýsinga um og samstarf við öryggismat á klínískum prófunum sem koma til með að 

stuðla verulega að því að auka skilning á öryggi lyfja sem er áætlað að komi inn á eða eru fáanleg á markaði  

í Sambandinu. 

15) Framkvæmdastjórnin ætti að geta haft eftirlit með því hvort aðildarríkin fylgist rétt með því að farið sé að reglum sem 

eru fastsettar um samræmt öryggismat á framlögðum upplýsingum í skýrslum um óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem 

grunur er um og í árlegum öryggisskýrslum. 

16) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mannalyf sem 

komið var á fót með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB (2). 

17) Þessi reglugerð ætti að koma til framkvæmda á sama tíma og reglugerð (ESB) nr. 536/2014. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr. 

Efni og gildissvið 

1. Í þessari reglugerð eru settar fram reglur um samstarf aðildarríkja við: 

a) val á aðildarríkjum sem meta öryggi í samræmi við 3. gr., 

b) mat á upplýsingum sem lagðar eru fram um óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um og á upplýsingum sem eru  

í árlegum öryggisskýrslum í samræmi við 6. og 7. gr., 

c) þróun tilmæla fyrir aðildarríki sem gefa skýrslu, sem um getur í 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, og hlutaðeigandi 

aðildarríki sem miða að því að taka á öryggisvandamálum, sem koma í ljós við mötin sem um getur í b-lið, og leggja til 

ráðstafanir til úrbóta og aðrar aðgerðir til eftirlits með öryggi í tengslum við virka efnið,  

  

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. EB 

 L 311, 28.11.2001, bls. 67). 
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d) þátttöku aðildarríkja sem meta öryggi í mati á verulegum breytingum á tilvísunarupplýsingum um öryggi í samræmi við  

c-lið 1. mgr. 5. gr. og c-lið 2. mgr. 9. gr., 

e) samræmingu milli aðildarríkja sem gefa skýrslu og hlutaðeigandi aðildarríkja við framkvæmd ráðstafana til úrbóta sem 

mælt var með og aðgerða til að milda áhættu í samræmi við 8. gr., 

f) samstarf milli aðildarríkja sem meta öryggi, aðildarríkja sem gefa skýrslu og hlutaðeigandi aðildarríkja í klínískum 

prófunum þar sem sama virka efnið er notað, í samræmi við 5., 8. og 9. gr. 

2. Þessi reglugerð gildir um öll virk efni sem eru notuð í rannsóknarlyfjum í klínískum prófunum sem eru leyfðar í a.m.k. 

tveimur aðildarríkjum, í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, óháð því hvort viðkomandi klínísk prófun var 

leyfð samkvæmt þeirri reglugerð eða upphaflega samkvæmt tilskipun 2001/20/EB (3), og því næst samkvæmt reglugerð (ESB) 

nr. 536/2014. 

3. Þessi reglugerð gildir ekki um virk efni í einu landi, um virk efni í rannsóknarlyfjum sem eru notuð sem samanburðarlyf, 

þ.m.t. sem lyfleysa, eða um virk efni sem eru notuð í aukalyfjum. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

1. Að því er varðar þessa reglugerð gilda skilgreiningarnar fyrir „lyf“, „virkt efni“ og „aukaverkun“ sem settar eru fram í  

2. lið, lið 3a og 11. lið 1. gr. tilskipunar 2001/83/EB, eftir því sem við á. 

2. Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

a) „klínísk prófun í mörgum löndum“: klínísk prófun sem bakhjarl sendi fleiri en einu aðildarríki umsóknargögn um gegnum 

ESB-gáttina, 

b) „tilvísunarupplýsingar um öryggi“: upplýsingar um öryggi í síðustu samþykktu útgáfunni af gögnunum fyrir klíníska prófun 

sem bakhjarlinn notar sem grundvöll til að ákvarða líkindi á aukaverkun, 

c) „aðildarríki sem metur öryggi“: aðildarríki sem metur upplýsingar, sem lagðar eru fram um óvæntar, alvarlegar 

aukaverkanir sem grunur er um í samræmi við 42. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014 og upplýsingar í árlegum 

öryggisskýrslum sem lagðar voru fram í samræmi við 43. gr. þeirrar reglugerðar, fyrir klínískar prófanir sem fela í sér 

rannsóknarlyf sem innihalda sama virka efnið, óháð lyfjaformi og styrkleika eða ábendingu sem er rannsökuð og óháð því 

hvort þau eru notuð í einni eða fleiri klínískum prófunum sem sömu bakhjarlar eða mismunandi bakhjarlar sjá um, 

d) „forystuaðildarríki sem metur öryggi“: aðildarríki sem metur öryggi sem samræmir öryggismöt fyrir mismunandi virk efni  

í klínískri prófun, eða nokkrum klínískum prófunum, sem nokkur aðildarríki sem meta öryggi framkvæma, 

e) „nýtt virkt efni sem fellur undir öryggissamstarf“: virkt efni sem hefur ekki verið notað áður í einu rannsóknarlyfi í neinni 

klínískri prófun sem hefur verið leyfð í Sambandinu samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 536/2014 og hefur því ekki fengið 

úthlutað aðildarríki sem metur öryggi, 

f) „öryggisvandi í tengslum við rannsóknarlyf“: upplýsingar um öryggi rannsóknarlyfs með möguleg neikvæð áhrif á hlutfall 

ávinnings-áhættu fyrir það eða áhrif á lýðheilsu,  

  

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2001/20/EB frá 4. apríl 2001 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um 

góðar klínískar starfsvenjur við framkvæmd klínískra prófana á lyfjum sem ætluð eru mönnum (Stjtíð. EB L 121, 1.5.2001, bls. 34). 
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g) „virkt efni í einu landi“: virkt efni sem er notað í einu rannsóknarlyfi í einni eða fleiri klínískum prófunum sem eru einungis 

leyfðar í einu aðildarríki, 

h) „virkt efni í mörgum löndum“: virkt efni sem er notað í einu rannsóknarlyfi í einni eða fleiri klínískum prófunum sem eru 

leyfðar í fleiri en einu aðildarríki, 

i) „skimun á óvæntum, alvarlegum aukaverkunum sem grunur er um“: kerfisbundin greining á óvæntum, alvarlegum 

aukaverkunum sem grunur er um sem útheimtir mat sem leiðir til ákvörðunar um þörfina á að tilkynna um þær til 

aðildarríkja sem gefa skýrslu og hlutaðeigandi aðildarríkja. 

II. KAFLI 

SAMRÆMT ÖRYGGISMAT 

3. gr. 

Val á aðildarríki sem metur öryggi 

1. Aðildarríki sem metur öryggi skal valið fyrir hvert virkt efni sem er notað í klínískum prófunum, sem eru leyfðar  

í Sambandinu í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 536/2014, við sérhverjar eftirfarandi aðstæður: 

a) bakhjarlinn leggur umsóknargögn er varða leyfi fyrir klínískri prófun með nýju virku efni sem fellur undir öryggissamstarf 

fyrir fleiri en eitt aðildarríki, í samræmi við 5. eða 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, og a.m.k. tvö aðildarríki leyfa 

þessa klínísku prófun í samræmi við 8. gr. þeirrar reglugerðar, 

b) veruleg breyting þar sem nýju virku efni sem fellur undir öryggissamstarf er bætt við í klíníska prófun sem er leyfð í a.m.k. 

tveimur hlutaðeigandi aðildarríkjum í samræmi við 19. og 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, eftir því sem við á, 

c) virkt efni í einu landi verður virkt efni í mörgum löndum. 

2. Í aðstæðunum sem er lýst í a- og b-lið 1. mgr. er sérhverju aðildarríki heimilt, hvort sem því barst umsóknin sem um getur 

í þessum liðum eða ekki, innan sjö daga eftir veitingu leyfis fyrir klínískri prófun eða fyrir verulegri breytingu í hinu 

hlutaðeigandi aðildarríkinu, að lýsa yfir áhuga, gegnum upplýsingatæknitólin sem lýst er í 11. gr., á því að verða aðildarríkið 

sem metur öryggi. Ef fleiri en eitt aðildarríki lýsa yfir áhuga velur aðildarríkið sem gefur skýrslu aðildarríki sem metur öryggi 

innan fimm daga frá lokum sjö daga tímabilsins, sem um getur í fyrsta málsliðnum, að teknu tilliti til þeirrar sérþekkingar sem 

er fyrir hendi í aðildarríkjunum varðandi virka efnið og sanngjarnrar skiptingar vinnuálags milli aðildarríkja. Ef ekkert 

aðildarríki lýsir yfir áhuga skal aðildarríkið sem gefur skýrslu tilnefna aðildarríki sem metur öryggi, innan tólf daga eftir 

veitingu leyfis fyrir klínískri prófun eða fyrir verulegri breytingu í hinu hlutaðeigandi aðildarríkinu, úr hópi hlutaðeigandi 

aðildarríkja að teknu tilliti til sanngjarnrar skiptingar vinnuálags milli þeirra. 

3. Ef leyfi fyrir klínískri prófun, eða fyrir verulegri breytingu til að bæta virku efni við klíníska prófun, varðar virkt efni sem 

aðildarríki sem metur öryggi hefur þegar verið tilnefnt fyrir skal einnig tilnefna þetta aðildarríki sem metur öryggi sem 

aðildarríkið sem metur öryggi nýju eða breyttu klínísku prófunarinnar, án tillits til þess hvort sami bakhjarl eða annar bakhjarl 

hafi lagt umsóknina fram. Þetta skal einnig gilda ef fyrirliggjandi aðildarríki sem metur öryggi i. er ekki hlutaðeigandi 

aðildarríki fyrir klínísku prófunina, ii. synjaði umsókninni um klínísku prófunina og iii. barst umsókn sem varðaði aðeins atriðin 

sem falla undir I. hluta matsskýrslunnar sem um getur í 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014 sem og iv. ef klíníska prófunin 

stendur ekki lengur yfir á yfirráðasvæði þess. 

4. Ef virkt efni, sem er ekki notað í yfirstandandi klínískum rannsóknum í Sambandinu en var áður með aðildarríki sem 

metur öryggi, er tekið inn aftur fyrir tilstilli leyfis fyrir nýrri klínískri rannsókn eða fyrir verulegri breytingu á klínískri rannsókn 

skal tilnefna umrætt aðildarríki sem metur öryggi sem aðildarríkið sem metur öryggi fyrir þetta virka efni í nýrri eða breyttri 

klínískri prófun.  
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5. Aðildarríki sem gefur skýrslu um klíníska prófun skal sannreyna hvort aðildarríki sem metur öryggi sé nú þegar fyrir 

hendi fyrir sérhvert virkt efni, sem er notað í rannsóknarlyfjum í klínísku prófuninni, byggt á upplýsingum sem veittar eru  

í samræmi við b-lið 3. mgr. 11. gr. Ef aðildarríki sem metur öryggi hefur þegar verið valið fyrir umrætt virkt efni skal 

aðildarríki sem gefur skýrslu upplýsa það þegar í stað um umræddu klínísku prófunina eftir að a.m.k. eitt hlutaðeigandi 

aðildarríki hefur veitt leyfi fyrir umræddri klínískri prófun í samræmi við 8. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014. 

6. Í aðstæðunum sem lýst er í c-lið 1. mgr. skal nýja aðildarríkið sem gefur skýrslu, ef nauðsyn krefur, gera upprunalega 

aðildarríkinu sem gaf skýrslu viðvart. Upprunalega aðildarríkið sem gaf skýrslu skal hleypa af stokkunum og nota valferli til að 

ákvarða aðildarríki sem metur öryggi, í samræmi við 2. mgr., án ástæðulausrar tafar eftir að klíníska prófunin hefur verið leyfð  

í hinu aðildarríkinu. 

7. Þegar klínísk prófun felur í sér notkun á nokkrum rannsóknarlyfjum með mismunandi nýjum virkum efnum sem falla 

undir öryggissamstarf skal aðildarríkið sem gefur skýrslu tryggja að aðildarríki sem metur öryggi sé tilnefnt fyrir hvert nýtt 

virkt efni sem fellur undir öryggissamstarf í umræddri klínískri prófun. 

8. Aðildarríki sem metur öryggi skal tilnefnt fyrir virkt efni og aðildarríki sem gefur skýrslu skal skrá auðkenni aðildarrík-

isins sem metur öryggi eigi síðar en 12 dögum eftir að tilkynnt hefur verið um leyfi fyrir klínískri prófun, sem felur í sér nýtt 

virkt efni sem fellur undir öryggissamstarf, í hinu aðildarríkinu. 

4. gr. 

Breyting á aðildarríki sem metur öryggi 

1. Þegar aðildarríki sem metur öryggi virks efnis er ekki lengur hlutaðeigandi aðildarríki í neinni klínískri prófun sem felur  

í sér notkun þessa virka efnis, eða ef vinnuálag aðildarríkis sem metur öryggi er óhóflegt samanborið við önnur aðildarríki, er 

umræddu aðildarríki sem metur öryggi heimilt að hefja ferli til að velja nýtt aðildarríki sem metur öryggi í samræmi við 2. mgr. 

3. gr. Þessu ferli skal, ef unnt er, hleypt af stokkunum eftir að aðildarríki sem metur öryggi leggur fram lokamatsskýrslu um 

árlegu öryggisskýrsluna. 

Aðildarríki sem metur öryggi, sem hefur ferlið sem um getur í fyrstu undirgrein, skal framkvæma þau verkefni sem var úthlutað 

til aðildarríkisins sem gefur skýrslu í 2. mgr. 3. gr. 

2. Sérhvert aðildarríki getur hvenær sem er boðist til að taka yfir hlutverk aðildarríkis sem metur öryggi, að því tilskildu að 

upprunalega aðildarríkið sem metur öryggi fallist á það. 

3. Þegar nýtt aðildarríki sem metur öryggi er tilnefnt skv. 1. eða 2. mgr. skal upprunalegt aðildarríki sem metur öryggi skrá 

auðkenni þess án ástæðulausrar tafar í upplýsingakerfin, sem um getur í 11. gr., fyrir hverja viðeigandi klíníska prófun. 

4. Í aðstæðunum sem um getur í 1. og 2. mgr. skal upprunalegt aðildarríki sem metur öryggi halda áfram að inna verkefni sín 

af hendi þar til allar endanlegar öryggismatsskýrslur og skrár, þ.m.t. matsskýrsla um síðustu árlegu öryggisskýrsluna, hafa verið 

lagðar fram og nýtt aðildarríki sem metur öryggi hefur verið skráð í upplýsingakerfin, sem um getur í 11. gr., í samræmi við  

3. mgr. 

5. Þrátt fyrir 4. málsgrein skal upprunalegt aðildarríki sem metur öryggi eiga þess kost að segja þegar í stað af sér án þess að 

ljúka við yfirstandandi möt og án þess að leggja fram samsvarandi matsskýrslur og skrár, að því tilskildu að nýja aðildarríkið 

sem metur öryggi fallist á það.  
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5. gr. 

Hlutverk og verkefni aðildarríkis sem metur öryggi 

1. Aðildarríki sem metur öryggi skal inna af hendi eftirfarandi verkefni að því er varðar úthlutað virkt efni í rannsóknar-

lyfjum sem eru notuð í klínískum prófunum sem eru leyfðar í Sambandinu: 

a) skima og meta upplýsingar um allar óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um, sem eru tilkynntar í Eudravig-

ilance-gagnagrunninn í samræmi við 42. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, óháð því hvort þær koma upp í aðildarríkjum 

eða í þriðju löndum, sem og upplýsingar í árlegum öryggisskýrslum, í samræmi við 6. og 7. gr., í kjölfar áhættutengdrar 

nálgunar, 

b) greina öryggisvandamál í tengslum við virka efnið og rannsóknarlyfið, byggt á mötunum sem um getur í a-lið, 

c) styðja við, óski aðildarríkið sem gefur skýrslu eftir því, mat á atriðum sem tengjast tilvísunarupplýsingum um öryggi í upp-

haflegu umsókninni, sem um getur í 5. og 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, eða í umsókn um verulega breytingu sem 

um getur í 16. gr. þeirrar reglugerðar, 

d) fara fram á upplýsingar sem vantar eða frekari upplýsingar frá bakhjörlum sem eru nauðsynlegar fyrir möt eða fyrir 

samstarfið við öryggismatið, 

e) leggja fram matsskýrslur og aðrar skrár sem tengjast öryggismatinu, í samræmi við 6., 7. og 11. gr., til að tryggja að öll 

aðildarríki sem gefa skýrslu og hlutaðeigandi aðildarríki fái viðeigandi upplýsingar um klínískar prófanir þar sem sama 

virka efnið er notað, 

f) taka saman og leggja fram tilmæli, sem tengjast öryggi virka efnisins, til aðildarríkja sem gefa skýrslu og hlutaðeigandi 

aðildarríkja til að unnt sé að grípa til ráðstafana til úrbóta og annarra aðgerða til eftirlits með öryggi í tengslum við virka 

efnið, ef nauðsyn krefur, í samræmi við 8. gr., 

g) veita aðstoð varðandi hvers konar viðbótaröryggismál sem tengist tilteknu virku efni ef aðildarríki sem gefa skýrslu eða 

hlutaðeigandi aðildarríki fer fram á það. 

2. Aðildarríki sem metur öryggi skal sinna verkefnum sínum þangað til þremur mánuðum eftir lok síðustu klínísku 

prófunarinnar með virka efninu í öllum hlutaðeigandi aðildarríkjum. Það skal leggja fram lokamatsskýrslu um síðustu árlegu 

öryggisskýrsluna fyrir virka efnið án ástæðulausrar tafar. 

3. Ábyrgar siðanefndir skulu taka þátt í öryggismötum sem aðildarríki sem metur öryggi innir af hendi þegar kveðið er á um 

slíka þátttöku í landslögum aðildarríkisins sem metur öryggi. 

6. gr. 

Skimun og mat á óvæntum, alvarlegum aukaverkunum sem grunur er um 

1. Skimun á Eudravigilance-gagnagrunninum, sem um getur í a-lið 1. mgr. 5. gr,. skal fara fram á a.m.k. 15 almanaksdaga 

fresti. 

2. Að því er varðar rannsóknarlyf með markaðsleyfi í Sambandinu er aðildarríki sem metur öryggi heimilt að ákveða að 

draga úr skimunartíðninni, sem um getur í 1. mgr., niður í á a.m.k. 30 almanaksdaga fresti. 

3. Þegar staða þekkingar á öryggissniði virks efnis, eða að hve miklu leyti notkunin á virka efninu er frábrugðin venjulegum 

klínískum starfsvenjum, útheimtir slíkt skal aðildarríki sem metur öryggi beita tíðari skimunartíðni en sett er fram í 1. og  

2. mgr. Aðildarríki sem metur öryggi skal skrá niðurstöðuna og dagsetningu skimunar í upplýsingakerfin sem um getur í 11. gr.  
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4. Ef vandamál varðandi öryggi virks efnis koma upp við skimun á tilkynntum óvæntum, alvarlegum aukaverkunum sem 

grunur er um skal aðildarríki sem metur öryggi: 

a) meta upplýsingar um óvæntar, alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um og leggja fram upphaflegt mat eins skjótt og auðið 

er en eigi síðar en 15 dögum eftir skimunina, 

b) uppfæra upphaflega matið eins skjótt og auðið er eftir að viðbótarupplýsingar frá bakhjarlinum verða tiltækar, í samræmi 

við 2. mgr. 42. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014 eða í samræmi við d-lið 1. mgr. 5. gr. þessarar reglugerðar, 

c) tilkynna án ótilhlýðilegrar tafar um öryggisvandamál, sem greindust í tengslum við eitt rannsóknarlyf, til allra aðildarríkja 

sem gefa skýrslu og aðildarríkja sem taka þátt í klínískum prófunum sem fela í sér umrætt virkt efni. 

Framlagning og samnýting matsins, sem um getur í a- og b-lið, og tilkynningin, sem um getur í c-lið, skulu fara fram gegnum 

upplýsingakerfin sem um getur í 11. gr. 

5. Aðildarríki sem metur öryggi skal auka umfang og stytta tímalínur matsins, sem um getur í 4. mgr., ef áhætta fyrir öryggi 

þátttakenda í klínískri prófun útheimtir slíkt. 

6. Ef farið er fram á viðbótarupplýsingar skv. d-lið 1. mgr. 5. gr., í tengslum við mat á óvæntum, alvarlegum aukaverkunum 

sem grunur er um, og bakhjarlinn staðfestir ekki móttöku beiðni um upplýsingar innan i. frests sem aðildarríki sem metur 

öryggi fastsetur eða ii. sjö daga eftir að beiðnin var send, hvort heldur ber síðar að, skal aðildarríkið sem metur öryggi gera 

öllum aðildarríkjum sem gefa skýrslu og aðildarríkjum sem taka þátt í klínískum prófunum þar sem virka efnið er notað viðvart 

svo þau geti íhugað að grípa til ráðstafana til úrbóta í samræmi við 77. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014. 

7. Ef aðildarríki sem metur öryggi telur það nauðsynlegt, byggt á mati sínu eða mötum, skal það leggja almenn tilmæli, sem 

tengjast öryggi virks efnis, fyrir aðildarríkin sem gefa skýrslu og hlutaðeigandi aðildarríki sem gerir þeim kleift að grípa til 

ráðstafana til úrbóta og annarra aðgerða til eftirlits með öryggi í tengslum við virka efnið. 

7. gr. 

Mat á árlegum öryggisskýrslum 

1. Við mat á árlegum öryggisskýrslum skal aðildarríki sem metur öryggi: 

a) meta upplýsingar í öllum árlegum öryggisskýrslum er varða notkun á virka efninu í klínískum prófunum sem eru leyfðar  

í Sambandinu, óháð lyfjaformi og styrkleika eða ábendingu sem er rannsökuð og óháð því hvort virka efnið er notað  

í nokkrum klínískum prófunum sem mismunandi bakhjarlar stjórna, 

b) fara fram á viðbótarupplýsingar skv. d-lið 1. mgr. 5. gr. frá bakhjörlum og meta svör þeirra. Ef bakhjarl veitir ekki 

upplýsingar innan frestsins sem var fastsettur í beiðninni skal aðildarríki sem metur öryggi upplýsa viðkomandi aðildarríki 

sem gefa skýrslu og hlutaðeigandi aðildarríki um það svo þau geti íhugað að grípa til ráðstafana til úrbóta í samræmi við  

77. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, 

c) senda lokamatsskýrslu í upplýsingakerfin, sem um getur í 11. gr,. innan 42 daga eftir framlagningu síðustu árlegu 

öryggisskýrslunnar eða innan 84 daga hið mesta frá framlagningu síðustu árlegu öryggisskýrslunnar ef farið er fram á 

viðbótarupplýsingar skv. b-lið, 

d) ef nauðsyn krefur, taka á hvers konar öryggisvandamálum sem greindust meðan matið stóð yfir, þróa tilmæli um ráðstafanir 

til úrbóta og aðrar aðgerðir til eftirlits með öryggi í tengslum við virka efnið og senda þau til aðildarríkja sem gefa skýrslu 

og til hlutaðeigandi aðildarríkja.  
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2. Aðildarríki sem metur öryggi er heimilt að auka umfang og stytta tímalínur matsins, sem um getur í 1. mgr., ef áhætta 

fyrir öryggi þátttakenda í klínískri prófun útheimtir slíkt. Í þessu mati skal aðildarríki sem metur öryggi taka tillit til 

markaðsleyfisstöðu rannsóknarlyfsins eða virka efnisins, stöðu þekkingar á öryggissniði virka efnisins og að hve miklu leyti 

notkunin á virka efninu er frábrugðin venjulegum klínískum starfsvenjum. 

3. Þrátt fyrir 1. mgr., þegar bakhjarlinn leggur fram staka árlega öryggisskýrslu sem á sérstaklega við um eina klíníska 

prófun sem tekur til nokkurra rannsóknarlyfja skv. 2. mgr. 43. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014, skal aðildarríkið sem gefur 

skýrslu um þessa tilteknu klínísku prófun meta þessa árlegu öryggisskýrslu. Óski aðildarríkið sem gefur skýrslu eftir því skulu 

aðildarríkin sem meta öryggi virkra efna sem eru hluti af þessum rannsóknarlyfjum styðja aðildarríkið sem gefur skýrsluna með 

þessu mati. Aðildarríkið sem gefur skýrslu skal senda lokamatsskýrslu í upplýsingakerfin sem um getur í 11. gr. og, ef nauðsyn 

krefur, tilkynna hlutaðeigandi aðildarríkjum og hverju ábyrgu aðildarríki sem metur öryggi um öryggisvandamál í tengslum við 

virk(t) efni sem er(u) hluti af viðkomandi rannsóknarlyfjum. 

8. gr. 

Tilmæli um ráðstafanir til úrbóta og aðrar aðgerðir vegna eftirlits með öryggi í tengslum við virkt efni 

1. Ef aðildarríki sem metur öryggi greinir öryggisvandamál í tengslum við virka efnið frá öðrum uppruna en við skimun og 

mat sem um getur í 6. og 7. gr. er því heimilt að leggja tilmæli um ráðstafanir til úrbóta og aðrar aðgerðir til að milda áhættu 

vegna eftirlits með öryggi fyrir aðildarríki sem gefa skýrslu og hlutaðeigandi aðildarríki. 

2. Í kjölfar tilmæla skv. 7. mgr. 6. gr., d-lið 1. mgr.7. gr. eða 1. mgr. þessarar greinar ættu aðildarríki sem gefa skýrslu um 

klínískar prófanir þar sem virka efnið er notað að samræma aðgerðir, sem grípa á til varðandi þessar klínísku prófanir, við 

hlutaðeigandi aðildarríki. 

3. Hlutaðeigandi aðildarríkjum er hvenær sem er heimilt að grípa til ráðstafana til úrbóta og annarra aðgerða til eftirlits með 

öryggi í tengslum við virka efnið á sínu yfirráðasvæði í samræmi við 77. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014. 

9. gr. 

Hlutverk hlutaðeigandi aðildarríkja og aðildarríkja sem gefa skýrslu í samræmdu öryggismati 

1. Aðildarríki sem gefa skýrslu og hlutaðeigandi aðildarríki skulu: 

a) styðja aðildarríkið sem metur öryggi í samræmda öryggismatinu og hafa möguleika á að gera athugasemd við og koma með 

fyrirspurnir um matið, 

b) taka tilhlýðilegt tillit til öryggisvandamála í tengslum við eitt rannsóknarlyf og tilmæli frá aðildarríkinu sem metur öryggi, 

sem um getur í 2. mgr. 8. gr., með tilliti til einnar eða fleiri klínískra prófana sem eru leyfðar á yfirráðasvæði þeirra, 

c) tilkynna aðildarríkinu sem metur öryggi um hvers konar öryggisvandamál sem skipta máli í tengslum við virka efnið. 

2. Aðildarríki sem gefur/gefa skýrslu: 

a) skal/skulu upplýsa fyrirliggjandi aðildarríki sem metur/meta öryggi um leyfi fyrir nýrri klínískri prófun sem felur í sér sama 

virka efnið, 

b) skal/skulu sannreyna hvort aðildarríki sem metur/meta öryggi sé(u) fyrirliggjandi fyrir sérhvert virkt efni sem er notað  

í klínískri prófun, og ef það er ekki tilfellið, hleypa af stokkunum og stjórna valferli í samræmi við 2. mgr. 3. gr. Til að 

tryggja samfelldni í öryggismati á hvaða tímapunkti sem er skal aðildarríki sem gefur skýrslu sinna verkefni aðildarríkis 

sem metur öryggi meðan á valferlinu stendur,  
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c) getur/geta farið fram á stuðning frá aðildarríki sem metur/metur öryggi, í samræmi við c-lið 1. mgr. 5. gr., vegna mats á 

breytingum á tilvísunarupplýsingum um öryggi ef aðildarríkið sem metur öryggi er ekki aðildarríki sem tekur þátt í klínísku 

prófuninni. 

3. Aðildarríkin skulu í sameiningu þróa leiðbeiningar um góðar starfsvenjur þar sem nákvæmum verklagsreglum um 

öryggissamstarf er lýst, þ.m.t. samsvarandi tímalínur og innihald matsskýrslnanna. 

4. Aðildarríkjunum er heimilt að samræma og auðvelda öryggisumsjón og -eftirlit í tengslum við virka efnið þvert á klínískar 

prófanir. 

10. gr. 

Forystuaðildarríki sem metur öryggi 

1. Þegar öryggismat tekur til þátttöku nokkurra aðildarríkja sem meta öryggi er þeim heimilt að tilnefna, með samhljóða 

samþykki, forystaðildarríki sem metur öryggi. 

2. Forystuaðildarríki sem metur öryggi skal bera ábyrgð á samræmingu öryggismata sem aðildarríki sem meta öryggi inna af 

hendi fyrir virkt efni eða lyfjafræðilegan flokk virkra efna. Samræmt öryggismat nokkurra aðildarríkja sem meta öryggi skal 

fylgja stöðluðum tímalínum fyrir skimun og mat eins og sett er fram í 6. og 7. gr. 

III. KAFLI 

ÝMIS ÁKVÆÐI 

11. gr. 

Upplýsingakerfi til stuðnings við samstarf um öryggismat 

1. Lyfjastofnun Evrópu skal, í hlutverki sínu sem stjórnandi Eudravigilance-gagnagrunnsins, upplýsingakerfisins fyrir 

klínískar prófanir og ESB lyfjaorðabókarinnar, sjá fyrir upplýsingakerfi til stuðnings við samstarf við öryggismat sem nær yfir 

þá virkni sem sett er fram í 3. mgr. 

2. Lyfjastofnun Evrópu, framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu meta tiltækan stuðning upplýsingakerfa reglulega, a.m.k. 

árlega, og niðurstöður þeirra skulu fá tilhlýðilega umfjöllun við viðhald og uppfærslu á upplýsingakerfunum sem um getur  

í 1. mgr. 

3. Sú virkni sem er þróuð skal: 

a) styðja við leitarbæra skrá yfir virk efni í rannsóknarlyfjum sem eru notuð í klínískum prófunum sem hafa verið leyfðar  

í hlutaðeigandi aðildarríkjum samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 536/2014, 

b) gera það kleift að skrá aðildarríki sem meta öryggi á tilteknu virku efni í rannsóknarlyfjum, þ.m.t. að geyma heiti fyrri 

aðildarríkja sem meta öryggi þegar nýtt aðildarríki sem metur öryggi er tilnefnt fyrir sama virka efnið, 

c) styðja við leitarbæra skrá yfir mismunandi virk efni í rannsóknarlyfjum sem eru notuð í klínískum prófunum, þ.m.t. 

auðkenni ábyrgra aðildarríkja sem meta öryggi fyrir virk efni í mörgum löndum, eða, ef um er að ræða virk efni í einu landi, 

aðildarríki sem gefa skýrslu, 

d) gera það kleift að rekja skráningu og geymslu á mati á upplýsingum sem eru lagðar fram í skýrslum um óvæntar, alvarlegar 

aukaverkanir sem grunur er um og í árlegum öryggisskýrslum,  
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e) gera öllum aðildarríkjum kleift að hafa aðgang að árlegum öryggisskýrslum, skýrslum um óvæntar, alvarlegar aukaverkanir 

sem grunur er um og mötunum sem um getur í d-lið, 

f) gera samskipti möguleg milli aðildarríkja og milli aðildarríkja og bakhjarla, 

g) veita upplýsingar um hvenær skil á árlegri öryggisskýrslu eru komin á eftir áætlun, 

h) styðja við skimun á óvæntum, alvarlegum aukaverkunum sem grunur er um, þ.m.t. að láta í té fyrirfram skilgreindar 

skýrslur, 

i) styðja við samstarf milli aðildarríkja við mat á breytingum á tilvísunarupplýsingum um öryggi, þegar þörf krefur. 

4. Skjöl sem varða klíníska prófun sem skiptir máli fyrir öryggismat skulu gerð aðgengileg aðildarríkjum sem meta öryggi, 

óháð því hvort þau eru aðildarríki sem taka þátt í þessari klínísku prófun. 

5. Lyfjastofnun Evrópu skal, ásamt aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni, þróa upplýsingakerfi til að styðja við val- og 

endurvalferli aðildarríkisins sem metur öryggi, sem um getur í 3. og 4. gr., við lok umbreytingartímabilsins eins og mælt er fyrir 

um í 98. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014. 

6. Klínískar prófanir þar sem sama virka efnið er notað skulu auðkenndar í upplýsingakerfunum sem um getur í 1. málsgrein 

á grundvelli ESB-kóðans fyrir virk efni sem um getur í 3. mgr. 81. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014. 

12. gr. 

Hlutverk samræmingar- og ráðgjafarhóps fyrir klínískar prófanir við samræmt öryggismat 

1. Landsbundnir tengiliðir sem eru tilnefndir í samræmi við 83. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014 skulu, innan 

samræmingar- og ráðgjafarhópsins fyrir klínískar prófanir, upplýsa um hvers konar vandamál sem tengjast framkvæmd 

samræmdra öryggismata sem þeir taka við frá tilnefndum aðildarríkjum, aðildarríkjum sem meta öryggi eða almenningi. 

2. Samræmingar- og ráðgjafarhópurinn fyrir klínískar prófanir skal rannsaka tímanlega og taka á málum í tengslum við 

framkvæmd samræmds öryggismats. 

13. gr. 

Eftirlit á vegum Sambandsins 

Framkvæmdastjórninni er heimilt að framkvæma eftirlit Sambandsins, í samræmi við a-lið 1. mgr. 79. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 536/2014, til að staðfesta hvort aðildarríki fylgist rétt með því að farið sé að reglunum sem eru fastsettar um samræmt 

öryggismat í 2. mgr. 44. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014 og í þessari reglugerð. 

IV. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

14. gr. 

Gjöld 

Aðildarríkjum er heimilt að leggja á gjald þegar þau sinna öryggismatsstarfsemi sem aðildarríki sem metur öryggi og fastsetja 

lægri gjöld fyrir klínískar prófanir án viðskiptahagsmuna í samræmi við 86. gr. reglugerðar (ESB) nr. 536/2014. 
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15. gr. 

Gildistaka. 

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

Hún kemur til framkvæmda frá og með 31. janúar 2022. 

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

Gjört í Brussel 7. janúar 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 __________  


