
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 75/319/EØF av 20. mai 1975
om tilnærming av lover og forskrifter om farmasøytiske
spesialpreparater(1), sist endret ved direktiv 93/39/EØF(2),
særlig artikkel 15,

under henvisning til rådsdirektiv 81/851/EØF av 28. september
1981 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
veterinærpreparater(3), sist endret ved direktiv 93/40/EØF(4),
særlig artikkel 23 og

ut fra følgende betraktninger:

Som følge av praktisk erfaring fra anvendelsen av
kommisjonsforordning (EF) nr. 541/95(5) bør det gjøres
hensiktsmessige endringer i bestemmelsene i denne
forordning.

Det bør fastsettes en framgangsmåte som skal følges i tilfeller
der vedkommende nasjonale myndighet pålegger hastetiltak av
sikkerhetshensyn.

Det er dessuten nødvendig å forenkle framgangsmåten for
melding om mindre endringer, og å innføre visse endringer i
vedleggene til denne forordning.

Bestemmelsene i denne forordning er i samsvar med uttalelse
fra Den faste komité for legemidler for mennesker og Den faste
komité for veterinærpreparater —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 541/95 gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 skal nytt nr. 3 lyde:

«3. Når vedkommende nasjonale myndigheter pålegger
innehaveren av markedsføringstillatelsen midlertidige
hastetiltak av sikkerhetshensyn, skal innehaveren av
markedsføringstillatelsen være forpliktet til å sende inn
en søknad om endring, der det tas hensyn til
sikkerhetshensynene pålagt av nasjonale myndigheter.
Denne søknaden skal umiddelbart sendes vedkommende
nasjonale myndigheter for anvendelse av framgangs-
måtene omhandlet i artikkel 6 og 7 i denne forordning.
Dette nummer berører ikke artikkel 15 nr. 1 i direktiv
75/319/EØF og artikkel 23 nr. 1 i direktiv 81/851/EØF.»

2) I artikkel 4 skal nr. 2 lyde:

«2. Den rapporterende medlemsstat skal omgående
underrette alle de øvrige berørte medlemsstater om når
framgangsmåten innledes. Den rapporterende
medlemsstat skal også underrette innehaveren eller
innehaverne av markedsføringstillatelsen om når
framgangsmåten innledes.»

3) Artikkel 7a og 7b skal lyde:

«Artikkel 7a

På grunn av spesifisitetene som hører med til
produksjonen av influensavaksiner for mennesker,
gjelder følgende bestemmelser:

1. Vedkommende nasjonale myndigheter i den
rapporterende medlemsstat skal innen 30dager etter
framgangsmåten innledes, utarbeide en vurderings-
rapport på grunnlag av legemiddeldokumen-
tasjonen og et utkast til vedtak som skal sendes de
øvrige vedkommende nasjonale myndigheter som
er berørt.

2. Innenfor dette tidsrommet kan vedkommende
nasjonale myndighet i den rapporterende medlems-
stat sende innehaveren av markedsføringstillatelsen
en enkelt anmodning om ytterligere opplysninger
enn dem som allerede er framlagt i henhold til
artikkel 6. Den skal underrette de øvrige berørte
vedkommende myndigheter om dette.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1146/98

av 2. juni 1998

om endring av forordning (EF) nr. 541/95 om behandling av endringer i vilkårene for
et legemiddels markedsføringstillatelse utstedt av vedkommende myndighet i en

medlemsstat(*) 

____________________
(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 159 av 3.6.1998, s. 31, er

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 75/2000 av 2. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 59 av 14.12.2000, s. 11.

(1) EFT L 147 av 9.6.1975, s. 13.
(2) EFT L 214 av 24.8.1993, s. 22.
(3) EFT L 317 av 6.11.1981, s. 1.
(4) EFT L 214 av 24.8.1993, s. 31.
(5) EFT L 55 av 11.3.1995, s. 7.
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3. Innen 12 dager etter at de har mottatt utkastet til
vedtak og vurderingsrapporten, skal de øvrige
vedkommende nasjonale myndigheter som er
berørt, godkjenne utkastet til vedtak og underrette
vedkommende nasjonale myndighet i den
rapporterende medlemsstat om dette.

4. Senest 12 dager etter utløpet av fristen fastsatt i 
nr. 3, skal søkeren sende de kliniske opplysninger,
og eventuelt opplysninger om legemiddelets
holdbar-het, til vedkommende myndigheter i den
rapporte-rende medlemsstat og i de øvrige berørte
medlemsstater.

Den rapporterende medlemsstat skal innen sju
dager etter å ha mottatt opplysningene nevnt i første
ledd, vurdere disse opplysningene og utarbeide et
utkast til endelig vedtak. Hver enkelt nasjonal
myndighet skal godkjenne dette utkastet til vedtak
og gjøre et vedtak i samsvar med dette utkastet
innen de sju påfølgende dager.

5. Dersom en vedkommende myndighet i løpet av
framgangsmåten fastsatt i denne artikkel reiser et
spørsmål om folkehelsen som de mener er til hinder
for gjensidig anerkjennelse av vedtaket som skal
gjøres, vises det uten opphold til bestemmelsene i
artikkel 15 nr. 2 i direktiv 75/319/EØF.

Artikkel 7b

Dersom det foreligger en pandemisk situasjon som er
behørig fastslått av Verdens helseorganisasjon, kan
vedkommende nasjonale myndigheter, uten hensyn til
artikkel 7a, unntaksvis og midlertidig anse en endring
som godkjent etter at en fullstendig søknad er inngitt og
innen utgangen av framgangsmåten fastsatt i artikkel 7a.»

4) I vedlegg I

— skal punkt A lyde:

«A. Som unntak gjelder framgangsmåten fastsatt i
artikkel 6 og 7 i denne forordning:

— for mindre endringer nr. 11, 12, 13, 
15 og 16 som nevnt nedenfor, og for
mindre endringer nr. 24 og 25 dersom
den anvendte kontrollmetoden ikke 
er en fysikalsk-kjemisk metode for
legemidler som omfattes av råds-
direktiv 89/342/EØF(1), 89/381/EØF(2),
90/667/EØF(3) eller for legemidler som
er ansett som tilhørende liste A i direktiv
87/22/EØF,

— for enhver mindre endring når det må
gjennomføres en særskilt inspeksjon av
produksjonsstedet.»

— skal endring nr. 1 lyde:

«1. Endring som følge av endring(er) i
tilvirkertillatelsen(e)

Vilkår: den endrede tilvirkertillatelsen skal
framlegges for vedkommende myndighet.

— Endring i navnet på en produsent av
legemiddelet

Vilkår: produksjonsstedet skal forbli det
samme.

— Endring av produksjonssted(er) for hele
eller deler av legemiddelets
framstillingsprosess

Vilkår: ingen endring verken i
framstillingsprosessen eller spesifikasjonene,
herunder kontrollmetoder.

— Tilbakekalling av tilvirkertillatelsen for et
produksjonssted.»

— skal endring nr. 5 lyde:

«5. Endring i legemiddelets fargestoffsystem
(fargestoff(er) tilsettes, utgår eller erstattes)

Vilkår: samme funksjonelle egenskaper, ingen
endring av oppløsningshastighetsprofil for
legemidler i fast form. Enhver mindre endring
av preparatet for å opprettholde totalvekten
bør gjøres ved et hjelpestoff som allerede
utgjør en betydelig del av preparatet.»

— skal endring nr. 6 lyde:

«6. Endring i legemiddelets aromatiseringssystem
(aromastoff(er) tilsettes, utgår eller erstattes)

Vilkår: foreslått aroma skal være i samsvar
med bestemmelsene i direktiv 88/388/EØF.
Enhver mindre endring av preparatet for å
opprettholde totalvekten bør gjøres ved et
hjelpestoff som allerede utgjør en betydelig
del av preparatet.»

— skal følgende innsettes etter endring nr. 10:

«10a.Tillegg til eller erstatning av et måleredskap
for oral tilførsel av flytende doseringsformer
eller andre doseringsformer

Vilkår: det foreslåtte måleredskapets størrelse
og eventuelt nøyaktighet skal være forenlig
med godkjent posologi.»
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— skal følgende innsettes etter endring nr. 11:

«11a.Endring i navnet på produsenten av det
virksomme stoffet

Vilkår: produsenten av det virksomme stoffet
skal forbli den samme.

11b. Endring av leverandør av et mellomprodukt
som brukes i produksjonen av det virksomme
stoffet

Vilkår: spesifikasjoner, syntesevei og metoder
for kvalitetskontroll skal være de samme som
dem som allerede er godkjent.»

— skal følgende innsettes etter endring nr. 12:

«Alternativt vilkår: «...eller det skal framlegges et
egnethetssertifikat fra Den europeiske farmakopé.»

12a. Endring i spesifikasjonene til utgangs-
materialer eller mellomprodukter som brukes
i produksjonen av det virksomme stoffet 

Vilkår: spesifikasjonene skal gjøres strengere
eller nye kontroller og grenseverdier tilføyes.»

— skal følgende innsettes etter endring nr. 15:

«15a.Endring av kontroller som gjennomføres i
løpet av produksjonen av legemiddelet

Vilkår: spesifikasjonene skal gjøres strengere
eller nye kontroller og grenseverdier tilføyes.»

— skal følgende innsettes etter endring nr. 20:

«20a.Forlengelse av holdbarhetstiden eller
reanalyseperioden til det virksomme stoffet

Vilkår: Det er foretatt stabilitetsundersøkelser
etter den protokoll som var godkjent da
markedsføringstillatelsen ble utstedt;
undersøkelsene skal vise at de fastsatte
spesifikasjoner for holdbarhet fortsatt
oppfylles.»

— skal følgende innsettes etter endring nr. 24:

«24a.Endring av kontrollmetoden for et utgangs-
materiale eller et mellomprodukt som brukes i
produksjonen av det virksomme stoffet

Vilkår: Resultatene av valideringen av
metoden skal vise at den nye kontrollmetoden
er minst like god som den tidligere metoden.
Spesifikasjonene påvirkes ikke på ugunstig
måte.»

— fotnoten til endring nr. 26 skal lyde:

«Dersom innehaveren av markedsføringstillatelsen
viser til gjeldende utgave av farmakopeen, er ingen
søknad om endring nødvendig, forutsatt at
endringen gjøres innen seks måneder etter at den
reviderte monografien ble vedtatt.»

— skal overskriften til endring nr. 30 lyde:

«30. Endring i pakningsstørrelse for et legemiddel»

Et tilleggsvilkår tilføyes: «Emballasjematerialet
skal forbli det samme.»

— skal et nytt vilkår tilføyes til endring nr. 31:

«Endringen skal ikke gjelde en vesentlig bestanddel
i emballasjematerialet, som har innvirkning på
leveringen eller anvendelsen av preparatet.»

— skal overskriften til endring nr. 32 lyde:

«32. Endring av preging eller annen merking
(unntatt delestrek) på tabletter eller trykk på
kapsler, herunder nye eller endrede
trykkfarger som brukes til å merke
legemidler.» (Vilkårene endres ikke)

— skal endring nr. 34 innsettes etter endring nr. 33:

«34. Endring i framstillingsprosessen for en ikke-
proteinholdig bestanddel fordi det senere er
innført et bioteknologisk trinn

Generelle merknader:

Denne bestemte endringen berører ikke de
øvrige endringer i dette vedlegg som kan
anvendes i denne særlige sammenhengen.

Fellesskapets regelverk som gjelder for
særlige produktgrupper(*) skal overholdes.

Legemidler som inneholder proteinholdige
bestanddeler som er framkommet gjennom en
bioteknologisk prosess omfattes av del A i
rådsforordning (EØF) nr. 2309/93(**).

— Endring i framstillingsprosessen for
bestanddeler som er i samsvar med Den
europeiske farmakopés monografi og
bekreftet ved et egnethetssertifikat fra Den
europeiske farmakopé

Vilkår: spesifikasjonene, de fysikalsk-
kjemiske egenskaper og alle bestandde-
lens kjennetegn forblir de samme.
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— Endring i framstillingsprosessen for
bestanddeler som krever en ny
kontrollmetode for urenheter

Vilkår: spesifikasjonene, de fysikalsk-
kjemiske egenskaper og alle
bestanddelens kjennetegn forblir de
samme. Produksjonsmetoden kan etterlate
urenheter som ikke er beskrevet i
farmakopémonografien; disse urenhetene
skal angis og en passende kontrollmetode
skal beskrives. Denne tilleggskontrollen
skal spesifiseres i et egnethetssertifikat fra
Den europeiske farmakopé.

(*) Næringsmidler og næringsmiddeling-
redienser i samsvar med europa-parlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 258/97 (EFT L 43 av
14.2.1997, s. 1), fargestoffer som brukes i nærings-
midler som omfattes av europa-parlaments- og
rådsdirektiv 94/36/EØF (EFT L 237 av 10.9.1994,
s. 13), tilsetningsstoffer i næringsmidler som
omfattes av rådsdirektiv 88/388/EØF (EFT L 184
av 15.7.1988, s. 61), ekstraksjonsmidler i henhold
til rådsdirektiv 88/344/EØF (EFT L 157 av
24.6.1988, s. 28), sist endret ved direktiv
92/115/EØF (EFT L 409 av 31.12.1992, s. 31) og
næringsmidler og næringsmiddelingredienser
framkommet ved et bioteknologisk trinn som er
innført i framstillingen/ produksjonen, kreves ikke
meldt som en endring i vilkårene for markeds-
føringstillatelsen.

(**) EFT L 214 av 24.8.1993, s. 1.»

5) I vedlegg II

— etter overskriften skal første ledd og det påfølgende
ledd lyde:

«Visse endringer i en markedsføringstillatelse må
anses å utgjøre en grunnleggende endring i
vilkårene for tillatelsen og kan derfor ikke anses
som endringer i henhold til artikkel 15 i direktiv

75/319/EØF eller i henhold til artikkel 23 i direktiv
81/851/EØF, og kan ikke godkjennes etter
framgangsmåtene for endring fastsatt i artikkel 4-7
i denne forordning. For slike endringer, som er
oppført på listen nedenfor, skal enhver søknad
vurderes innenfor en fullstendig, vitenskapelig
vurderingsprosedyre (som ved utstedelse av en
markedsføringstillatelse). En tillatelse eller en
endring av den eksisterende markedsførings-
tillatelsen skal utstedes av vedkommende nasjonale
myndigheter.

Bestemmelsene i artikkel 4 i direktiv 65/65/EØF og
i artikkel 5 i direktiv 81/851/EØF berøres ikke av
dette vedlegg.»

— i endring nr. 1 skal nr. i) lyde:

«i) tillegg av ett eller flere virksomme stoffer,
herunder antigene bestanddeler for vaksiner,
med forbehold for artikkel 7a og 7b om
influensa hos mennesker».

— i endring nr. 4 skal nr. ii) lyde:

«ii) Kortere tilbakeholdelsestid for et veterinær-
preparat dersom endringen ikke er knyttet til
etablering eller endring av en maksimums-
grense for restmengder i samsvar med
forordning (EØF) nr. 2377/90(*).

_______________
(*) EFT L 224 av 18.8.1990, s. 1.»

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 2. juni 1998.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen


