
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 81/851/EØF av 28. september
1981 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
veterinærpreparater(1), sist endret ved direktiv 93/40/EØF(2),
særlig artikkel 42i, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For å sikre at det fortsatt er trygt å bruke veteri-
nærpreparater, er det nødvendig å foreta en løpende
tilpasning av Fellesskapets systemer for legemiddelo-
vervåking til den vitenskapelige og tekniske utvikling.

2) Av hensyn til vern av folkehelsen bør relevante
opplysninger om bivirkninger hos mennesker i
forbindelse med bruk av veterinærpreparater innsamles
og vurderes.

3) Systemene for legemiddelovervåking bør ta hensyn til
tilgjengelige opplysninger om manglende virkning.

4) Dessuten kan innsamling av opplysninger om
bivirkninger på grunn av ikke-anbefalt bruk,
vurderinger av tilbakeholdelsestiden og mulige miljø-
problemer bidra til å bedre regelmessig overvåking av
hensiktsmessig bruk av veterinærpreparater.

5) Det må tas hensyn til endringer som følge av den
internasjonale harmonisering av definisjoner,
terminologi og teknologisk utvikling på området
legemiddelovervåking.

6) Den økende bruken av framgangsmåten for gjensidig
godkjenning innført ved direktiv 81/851/EØF, krever at
dagens framgangsmåter for rapportering av antatte
bivirkninger og for spredning av opplysninger om dem
endres, slik at en bedre samordning kan sikres
medlemsstatene imellom.

7) Den økende bruken av elektroniske kommunika-
sjonsmidler for å opplyse om bivirkninger av
veterinærpreparater markedsført i Fellesskapet, har som
mål å samle rapporteringen av bivirkninger på ett enkelt
sted, samtidig som det sikres at disse opplysningene med-
deles vedkommende myndigheter i alle medlemsstater.

8) Det er nødvendig ytterligere å definere de termer som i
dag er i bruk i systemene for overvåking av
veterinærpreparater.

9) Det er i Fellesskapets interesse å påse at det er samsvar
mellom de systemer for overvåking av
veterinærpreparater som gjelder for en sentralisert
framgangsmåte for godkjenning av legemidler, og de
systemer som gjelder for legemidler godkjent etter
andre framgangsmåter.

10) Innehavere av markedsføringstillatelser bør dessuten ha
ansvaret for en løpende overvåking av de
veterinærpreparatene som de markedsfører, med vekt
på forebyggende tiltak.

11) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra Den faste komité for veterinærpreparater —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I kapittel VIa «legemiddelovervåking» i direktiv 81/851/EØF
gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 42a skal lyde:

«Artikkel 42a

For å sikre at det gjøres hensiktsmessige lovfestede vedtak
om veterinærpreparater som er tillatt i Fellesskapet,
samtidig som det tas hensyn til innhentede opplysninger
om antatte bivirkninger av veterinærpreparatet ved normal
bruk, skal medlemsstatene opprette et system for
overvåking av veterinærpreparater. Dette systemet skal
brukes til å innhente opplysninger som er nyttige for
overvåkingen av veterinærpreparater, særlig om
bivirkninger hos dyr og hos mennesker i forbindelse med
bruk av veterinærpreparater, og til å vurdere disse
opplysningene vitenskapelig.

Slike opplysninger skal sammenholdes med data om salg
og forskriving av veterinærpreparater.

I dette systemet tas det også hensyn til tilgjengelige
opplysninger om manglende forventet virkning, ikke-
anbefalt bruk, vurderinger av tilbakeholdelsestiden og
mulige miljøproblemer i forbindelse med bruk av
preparatet, fortolket i samsvar med Kommisjonens
retningslinjer nevnt i artikkel 42g, som kan ha betydning
for vurderingen av nytten og risikoen ved dem.»
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KOMMISJONSDIREKTIV 2000/37/EF

av 5. juni 2000

om endring av kapittel VIa, «legemiddelovervåking» i rådsdirektiv 81/851/EØF om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om veterinærpreparater (*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 139 av 10.6.2000, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 153/2001 av 11. desember 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 13 av 7.3.2002. s. 17.

(1) EFT L 317 av 6.11.1981, s. 1.
(2) EFT L 214 av 24.8.1993, s. 31.
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2. Artikkel 42b skal lyde:

«Artikkel 42b

I dette direktiv menes med:

a) «bivirkning»: en skadelig og utilsiktet virkning som
inntreffer ved doser som normalt brukes til dyr med
sikte på forebyggende behandling, diagnose eller
behandling av en sykdom eller med sikte på endring av
en fysiologisk funksjon,

b) «bivirkning hos mennesker»: en skadelig og utilsiktet
virkning som inntreffer hos mennesker som har blitt
utsatt for veterinærpreparater,

c) «alvorlig bivirkning»: en bivirkning som er dødelig
eller livstruende, som medfører alvorlig
funksjonshemning eller aktivitetsbegrensning, som er
en medfødt anomali/misdannelse, eller som medfører
kroniske eller forlengede symptomer hos de
behandlede dyr,

d) «uventet bivirkning»: en bivirkning som er av en art
eller alvorlighetsgrad eller har et resultat som ikke er i
samsvar med omtalen av produktets egenskaper,

e) «periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter»:
periodiske rapporter som inneholder opplysningene
omhandlet i artikkel 42d,

f) «overvåkingsundersøkelser etter markedsføring»: en
farmako-epidemiologisk undersøkelse eller et klinisk
forsøk, utført i samsvar med bestemmelsene i
markedsføringstillatelsen med sikte på identifisering
eller undersøkelse av en sikkerhetsrisiko knyttet til et
tillatt veterinærpreparat,

g) «ikke-anbefalt bruk»: bruk av et veterinærpreparat som
ikke er i samsvar med omtalen av produktets
egenskaper, herunder feilbruk og alvorlig misbruk av
preparatet.

Ved tolkningen av definisjonene og prinsippene omhandlet
i dette kapittel, skal innehaveren av markedsføring-
stillatelsen og vedkommende myndigheter forholde seg til
retningslinjene nevnt i artikkel 42g.»

3. I artikkel 42c gjøres følgende endringer:

a) i første ledd endres «den ansvarlige for marke-
dsføringen av veterinærpreparatet» til «innehaveren av
markedsføringstillatelsen»,

b) i annet ledd bokstav a) endres «på ett enkelt sted» til
«slik at de er tilgjengelige på minst ett sted i
Fellesskapet»,

c) i annet ledd bokstav b) endres «Fellesskapets eller de
relevante nasjonale retningslinjer» til «retningslinjene
nevnt i artikkel 42g»,

d) i annet ledd skal ny bokstav d) lyde:

«d) å oversende vedkommende myndigheter alle andre
opplysninger som er av betydning for vurderingen
av nytte og risiko ved et veterinærpreparat,
herunder opplysninger om overvåkingsunde-
rsøkelser etter markedsføring.»

4. Artikkel 42d skal lyde:

«Artikkel 42d

1. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal
oppbevare detaljerte fortegnelser over alle antatte
bivirkninger som oppstår innenfor Fellesskapet eller i en
tredjestat.

2. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal
registrere alle antatt alvorlige bivirkninger og bivirkninger
hos mennesker i forbindelse med bruk av
veterinærpreparater som det med rimelighet må antas at
vedkommende kjenner til eller som meddeles
vedkommende, og rapportere dem til vedkommende
myndighet i medlemsstaten der hendelsen oppstod
umiddelbart, og under alle omstendigheter innen 15
kalenderdager etter å ha mottatt opplysningene.

3. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal påse
at alle antatt alvorlige og uventede bivirkninger og
bivirkninger hos mennesker som oppstår på en tredjestats
territorium, umiddelbart rapporteres i samsvar med
retningslinjene nevnt i artikkel 42g, slik at de er
tilgjengelige for kontoret og for vedkommende
myndigheter i de medlemsstater der veterinærpreparatet er
tillatt, og under alle omstendigheter innen 15
kalenderdager etter at opplysningene er mottatt.

4. I forbindelse med veterinærpreparater som hører inn
under virkeområdet til direktiv 87/22/EØF, eller som har
vært omfattet av framgangsmåtene for gjensidig
godkjenning i henhold til artikkel 8, 8a og 17 nr. 4, eller
som har vært omfattet av framgangsmåtene fastsatt ved
artikkel 21 og 22 i dette direktiv, skal innehaveren av
markedsføringstillatelsen likeledes sikre at alle antatt
alvorlige bivirkninger og bivirkninger hos mennesker som
oppstår i Fellesskapet, rapporteres i et format og etter en
tidsplan som avtales med den rapporterende
medlemsstaten eller med vedkommende myndighet som
handler på vegne av den rapporterende medlemsstaten, slik
at de blir gjort tilgjengelige for den rapporterende
medlemsstaten.

5. Med mindre andre krav er pålagt som vilkår for
tildeling av markedsføringstillatelse, skal fortegnelsene
over alle bivirkninger oversendes vedkommende
myndigheter i form av en periodisk, oppdatert
sikkerhetsrapport, enten umiddelbart på anmodning eller
med jevne mellomrom etter følgende tidsplan: hver sjette
måned i de to første årene etter at tillatelse er gitt, årlig i de
to påfølgende år og deretter ved første fornyelse av
tillatelsen. Deretter skal de periodiske, oppdaterte
sikkerhetsrapportene oversendes hvert femte år, samtidig
med søknaden om fornyelse av tillatelsen. De periodiske,
oppdaterte sikkerhetsrapportene skal omfatte en
vitenskapelig vurdering av nytte og risiko ved
veterinærpreparatet.
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6. Etter å ha blitt tildelt en markedsføringstillatelse, kan
innehaveren søke om å endre tidsplanen fastsatt i denne
artikkel, i samsvar med framgangsmåten fastsatt ved
kommisjonsforordning (EF) nr. 541/95(*), dersom denne
får anvendelse.
___________
(*) EFT L 55 av 11.3.1995, s. 7.»

5. I artikkel 42e skal nytt annet ledd lyde:

«Medlemsstatene kan fastsette særlige krav til veterinærer
og annet helsepersonell i forbindelse med rapportering av
antatt alvorlige eller uventede bivirkninger og bivirkninger
hos mennesker, særlig når slik rapportering er et vilkår for
markedsføringstillatelsen.»

6. Artikkel 42f skal lyde:

«Artikkel 42f

1. Kontoret skal, i samarbeid med medlemsstatene og
Kommisjonen, opprette et datanett for å lette utvekslingen
av opplysninger om legemiddelovervåking som angår
legemidler som markedsføres i Fellesskapet.

2. Ved hjelp av nettet fastsatt i nr. 1 skal medlemsstatene sikre
at underretningen om antatt alvorlige bivirkninger og
bivirkninger hos mennesker som oppstår på deres
territorium, i samsvar med retningslinjene fra Den faste
komité for veterinærpreparater nevnt i artikkel 42g, gjøres
tilgjengelig for kontoret og de øvrige medlemsstatene
umiddelbart, og senest 15 dager etter at underretningen er
mottatt.

3. Medlemsstatene skal sikre at underretning om antatt
alvorlige bivirkninger og bivirkninger hos mennesker som
oppstår på deres territorium, gjøres tilgjengelig for
innehaveren av markedsføringstillatelsen umiddelbart, og
senest 15 dager etter at underretningen er mottatt.»

7. Artikkel 42g skal lyde:

«Artikkel 42g

a) For å lette utvekslingen av opplysninger om
legemiddelovervåking i Fellesskapet, skal
Kommisjonen i samråd med kontoret, medlemsstatene
og de berørte parter utarbeide retningslinjer for
innhenting, kontroll og utforming av rapporter om
bivirkninger, herunder for de tekniske krav til
elektronisk utveksling av opplysninger om overvåking
av veterinærpreparater i samsvar med internasjonalt
anerkjent medisinsk terminologi.

b) Disse retningslinjene skal offentliggjøres i bind 9 av
Regler for legemidler i Den europeiske union, og ta
hensyn til internasjonalt arbeid med harmonisering på
området legemiddelovervåking.»

8. Artikkel 42h skal lyde:

«Artikkel 42h

Dersom en medlemsstat etter å ha vurdert opplysninger om
overvåking av veterinærpreparater anser at en
markedsføringstillatelse bør suspenderes, tilbakekalles
eller endres for å begrense indikasjonene eller
tilgjengeligheten, endre posologien, tilføye en
kontraindikasjon eller et nytt forebyggende tiltak, skal den
umiddelbart underrette kontoret, de øvrige medlemsstatene
og innehaveren av markedsføringstillatelsen om dette.

I tilfeller der det haster, kan den berørte medlemsstat
suspendere tillatelsen til å markedsføre et
veterinærpreparat, forutsatt at kontoret, Kommisjonen og
de øvrige medlemsstatene underrettes om dette senest den
påfølgende virkedag.»

Artikkel 2

Medlemsstatene skal senest 5. desember 2001 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv.

Bestemmelsene nevnt i første ledd skal, når de vedtas av
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv,
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.
Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 5. juni 2000.
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For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen


