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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/94/EF

av 8. oktober 2003

om prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for legemidler for mennesker og  
prøvingspreparater for mennesker(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et 
fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(1), sist 
endret ved kommisjonsdirektiv 2003/63/EF(2), særlig  
artikkel 47,

ut fra følgende betraktninger:

1) Alle legemidler for mennesker som framstilles eller 
importeres til Fellesskapet, herunder legemidler beregnet 
på eksport, skal framstilles i samsvar med prinsippene og 
retningslinjene for god framstillingspraksis.

2) Disse prinsippene og retningslinjene er fastsatt i 
kommisjonsdirektiv 91/356/EØF av 13. juni 1991 om 
prinsipper og retningslinjer for god tilvirkningspraksis 
for legemidler til mennesker(3).

3) I henhold til artikkel 13 nr. 3 i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/20/EF av 4. april 2001 om tilnærming 
av medlemsstatenes lover og forskrifter om bruk av god 
klinisk praksis ved gjennomføring av kliniske prøvinger 
av legemidler for mennesker(4) skal det utarbeides 
detaljerte retningslinjer i samsvar med retningslinjene for 
god framstillingspraksis for de forhold det må tas hensyn 
til ved vurdering av om partier av prøvingspreparater for 
mennesker kan frigis i Fellesskapet.

4) Det er derfor nødvendig å utvide og tilpasse 
bestemmelsene i direktiv 91/356/EØF slik at de omfatter 
god framstillingspraksis for prøvingspreparater.

5) Ettersom det er nødvendig å tilpasse de fleste 
bestemmelsene i direktiv 91/356/EØF, bør direktivet av 
klarhetshensyn erstattes.

6) For å sikre samsvar med prinsippene og retningslinjene 
for god framstillingspraksis, må det fastsettes detaljerte 
bestemmelser om vedkommende myndigheters 
inspeksjoner og om visse av produsentens forpliktelser.

7) Alle produsenter bør iverksette et effektivt 
kvalitetsstyringssystem for sine framstillingsprosesser, 
noe som innebærer at det innføres et farmasøytisk 
kvalitetssikringssystem.

8) Prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis 
bør fastsettes for kvalitetsstyring, personale, lokaler og 
utstyr, dokumentasjon, framstilling, kvalitetskontroll, 
underleverandører, klager og tilbakekalling av produkter 
samt selvinspeksjon.

9) For å verne de menneskene som deltar i kliniske forsøk, 
og for å sikre at prøvingspreparater kan spores, er det 
nødvendig med særlige bestemmelser om merking av 
disse produktene.

10) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for legemidler for mennesker, 
nedsatt ved artikkel 121 i direktiv 2001/83/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Virkeområde

I dette direktiv fastsettes prinsipper og retningslinjer for god 
framstillingspraksis for legemidler for mennesker som kan 
framstilles bare med tillatelse som omhandlet i artikkel 40 i 
direktiv 2001/83/EF, og for prøvingspreparater for mennesker 
som kan framstilles bare med tillatelse som omhandlet i 
artikkel 13 i direktiv 2001/20/EF.

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med:

1. «legemiddel», ethvert produkt som definert i artikkel 1 
nr. 2 i direktiv 2001/83/EF,

2. «prøvingspreparat», ethvert produkt som definert i artikkel 
2 bokstav d) i direktiv 2001/20/EF,

3. «produsent», enhver person som utøver virksomhet som 
krever tillatelsen omhandlet i artikkel 40 nr. 1 og 3 i 
direktiv 2001/83/EF, eller tillatelsen omhandlet i artikkel 
13 nr. 1 i direktiv 2001/20/EF,

2006/EØS/30/42

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 262 av 14.10.2003, s. 22, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/2004 av 19. mars 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 22 av 29.4.2004, s. 10.

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67.
(2) EFT L 159 av 27.6.2003, s. 46.
(3) EFT L 193 av 17.7.1991, s. 30.
(4) EFT L 121 av 1.5.2001, s. 34.
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4. «kvalifisert person», den person som er nevnt i artikkel 
48 i direktiv 2001/83/EF eller i artikkel 13 nr. 2 i direktiv 
2001/20/EF,

5. «farmasøytisk kvalitetssikring», samtlige tiltak som treffes 
for å sikre at et legemiddel eller et prøvingspreparat har 
den kvalitet som kreves for den bruk det er beregnet på,

6. «god framstillingspraksis», den del av kvalitetssikringen 
som sikrer at produktene alltid framstilles og kontrolleres 
i samsvar med de kvalitetsstandarder som gjelder for den 
tilsiktede bruken av dem,

7. «maskering», når et prøvingspreparats identitet bevisst 
skjules i henhold til sponsorens instrukser,

8. «bryting av koden», når det skjulte produktets identitet 
avsløres.

Artikkel 3

Inspeksjoner

1.  Ved gjentatte inspeksjoner som omhandlet i artikkel 
111 nr. 1 i direktiv 2001/83/EF, og ved inspeksjoner som 
omhandlet i artikkel 15 nr. 1 i direktiv 2001/20/EF, skal 
medlemsstatene sikre at produsentene overholder prinsippene 
og retningslinjene for god framstillingspraksis fastsatt 
i dette direktiv. Medlemsstatene skal også ta hensyn til 
samlingen av fellesskapsframgangsmåter for inspeksjoner og 
informasjonsutveksling som Kommisjonen har offentliggjort.

2.  Ved fortolkning av prinsippene og retningslinjene for 
god framstillingspraksis skal produsentene og vedkommende 
myndigheter ta hensyn til de detaljerte retningslinjene nevnt i 
artikkel 47 annet ledd i direktiv 2001/83/EF, som Kommisjonen 
har offentliggjort i «Veiledning for god framstillingspraksis for 
legemidler og prøvingspreparater».

Artikkel 4

Samsvar med god framstillingspraksis

1.  Produsenten skal påse at alle framstillingsprosesser 
gjennomføres i samsvar med god framstillingspraksis og i 
samsvar med framstillingstillatelsen. Denne bestemmelsen får 
også anvendelse på legemidler beregnet bare på eksport.

2.  Ved import av legemidler og prøvingspreparater fra 
tredjestater skal importøren forsikre seg om at produktene 
er framstilt i samsvar med standarder som minst tilsvarer 
standardene for god framstillingspraksis fastsatt av 
Fellesskapet.

Importøren av legemidler skal dessuten påse at produktene er 
framstilt av produsenter som er behørig godkjent. Importører 
av prøvingspreparater skal påse at produktene er framstilt av 
en produsent som er meldt til vedkommende myndigheter og 
godkjent av dem for dette formål.

Artikkel 5

Samsvar med markedsføringstillatelse

1.  Produsenten skal påse at alle framstillingsprosesser 
for legemidler som omfattes av en markedsføringstillatelse, 
gjennomføres i samsvar med opplysningene i den søknad om 
markedsføringstillatelse som vedkommende myndigheter har 
godkjent.

Med hensyn til prøvingspreparater skal produsenten påse at 
alle framstillingsprosesser gjennomføres i samsvar med de 
opplysninger som gis av sponsoren i henhold til artikkel 9 nr. 2 
i direktiv 2001/20/EF, og som vedkommende myndigheter har 
godkjent.

2.  Produsenten skal regelmessig vurdere sine 
framstillingsmåter i lys av den tekniske og vitenskapelige 
utvikling og utviklingen av prøvingspreparatet.

Dersom det er nødvendig å endre opplysningene i markeds-
føringstillatelsen eller foreta en endring av søknaden nevnt i 
artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2001/20/EF, skal søknad om endring 
inngis til vedkommende myndigheter.

Artikkel 6

Kvalitetssikringssystem

Produsenten skal innføre og gjennomføre et effektivt system 
for farmasøytisk kvalitetssikring, med aktiv medvirkning fra 
ledelse og personale ved de forskjellige avdelinger.

Artikkel 7

Personale

1.  På ethvert framstillingssted skal produsenten ha 
tilstrekkelig personale til rådighet, med den kompetanse 
og de kvalifikasjoner som er nødvendig for å nå målet om 
farmasøytisk kvalitetssikring.

2.  Det skal være angitt i stillingsbeskrivelsene hvilke 
plikter som påhviler personale som har lederfunksjoner, 
herunder den kvalifiserte person, og som har ansvar for 
at god framstillingspraksis gjennomføres. Den hierarkiske 
oppbygning skal angis ved hjelp av et organisasjonskart. 
Organisasjonskart og stillingsbeskrivelser skal godkjennes i 
samsvar med produsentens interne framgangsmåter.

3.  Personalet nevnt i nr. 2 skal gis tilstrekkelig myndighet til 
å kunne ivareta sitt ansvar på en tilfredsstillende måte.
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4.  Personalet skal gjennomgå en grunnleggende og 
fortløpende opplæring, hvis effektivitet skal kontrolleres, som 
særlig skal omfatte de teoretiske og praktiske sider ved begrepene 
kvalitetssikring og god framstillingspraksis, og eventuelt de 
særlige krav til framstilling av prøvingspreparater.

5.  Handlingsprogrammer for hygiene, tilpasset det arbeid 
som skal utføres, skal innføres og følges. Handlingsplanene skal 
særlig omfatte framgangsmåter i forbindelse med personalets 
helse, hygiene og arbeidsantrekk.

Artikkel 8

Lokaler og utstyr

1.  Lokaler og utstyr skal plasseres, utformes, innrettes, 
tilpasses og vedlikeholdes på en slik måte at de er egnet for de 
framstillingsprosesser som skal gjennomføres.

2.  Lokaler og utstyr skal være dimensjonert, utformet 
og skal brukes på en slik måte at risikoen for feil er minst 
mulig, og skal gjøre det mulig å foreta et effektivt renhold 
og vedlikehold, slik at kontaminering, krysskontaminering og 
generelt enhver innvirkning på produktets kvalitet unngås.

3.  Lokaler og utstyr som skal brukes til framstillingsprosesser 
av avgjørende betydning for produktkvaliteten, skal omfattes 
av passende krav og validering.

Artikkel 9

Dokumentasjon

1.  Produsenten skal utarbeide og opprettholde 
et dokumentasjonssystem basert på spesifikasjoner, 
framstillingsformler, framstillings- og pakkeinstrukser, 
framgangsmåter og registreringer som omfatter de 
forskjellige framstillingsprosessene som gjennomføres. 
Dokumentene skal være klare, feilfrie og ajourførte. Det skal 
foreligge forhåndsfastsatte framgangsmåter for alminnelige 
framstillingsprosesser og –vilkår samt egen dokumentasjon 
om framstilling av det enkelte parti. Disse dokumentene skal 
gjøre det mulig å følge framstillingsforløpet for hvert parti og 
se hvilke endringer som er gjort i forbindelse med utviklingen 
av prøvingspreparatet.

Dokumentasjon om et parti legemidler skal oppbevares i minst 
ett år etter utløpsdatoen for produksjonspartiet og minst fem 
år etter at det er gitt attestasjon som nevnt i artikkel 51 nr. 3 
i direktiv 2001/83/EF, avhengig av hvilket tidsrom som er 
lengst.

Dokumentasjon om et parti prøvingspreparater skal oppbevares 
i minst fem år etter at den siste kliniske prøving der partiet ble 
brukt er gjennomført eller formelt avbrutt. Sponsoren eller 
innehaveren av markedsføringstillatelsen, dersom dette ikke 

er samme person, er ansvarlig for å sikre at dokumentene 
oppbevares slik det kreves for markedsføringstillatelse i 
samsvar med vedlegg I til direktiv 2001/83/EF, dersom dette 
kreves i forbindelse med senere markedsføringstillatelse.

2.  Når det i stedet for skriftlig materiale anvendes elektronisk, 
fotografisk eller annen behandling, skal produsenten først 
validere systemene ved å godtgjøre at dataene kan lagres på 
riktig måte i det tidsrom de skal oppbevares. Data lagret i disse 
systemene skal gjøres lett tilgjengelige i lesbar form og skal på 
anmodning stilles til rådighet for vedkommende myndigheter. 
Elektronisk lagrede data skal beskyttes slik at opplysningene 
ikke går tapt eller endres, f.eks. ved kopiering eller overføring 
til annet lagringssystem, og revisjonsspor skal bevares.

Artikkel 10

Framstilling

1.  De ulike framstillingsprosessene skal gjennomføres i 
henhold til forhåndsfastsatte instrukser og framgangsmåter og i 
samsvar med god framstillingspraksis. Det skal være midler til 
rådighet som er egnede og tilstrekkelige til å foreta kontrollene 
under framstillingen. Alle avvik i prosessen og mangler ved 
produktet skal dokumenteres og undersøkes grundig.

2.  Det skal treffes egnede tekniske eller organisatoriske 
tiltak for å unngå krysskontaminering og sammenblanding. 
Med hensyn til prøvingspreparater skal det vises særlig 
aktsomhet ved håndtering av produkter under og etter en 
eventuell maskering.

3.  Med hensyn til legemidler skal enhver ny framstilling eller 
vesentlig endring av en framstillingsprosess valideres. Kritiske 
faser i framstillingsprosessene skal med jevne mellomrom 
valideres på ny.

4.  Med hensyn til prøvingspreparater skal 
framstillingsprosessen valideres i sin helhet, i den grad 
det er nødvendig, idet det tas hensyn til produktutvikling
strinnet. I hvert fall skal de kritiske prosesstrinnene, som 
sterilisering, valideres. Alle trinn i utformingen og utviklingen 
av framstillingsprosessen skal dokumenteres fullt ut.

Artikkel 11

Kvalitetskontroll

1.  Produsenten skal innføre og opprettholde et 
kvalitetskontrollsystem som skal være under tilsyn av en 
person med de nødvendige kvalifikasjoner, som er uavhengig 
av produksjonen.

Denne personen skal ha til rådighet eller ha tilgang til ett 
eller flere kontrollaboratorier med tilstrekkelig personale 
og utstyr til å foreta nødvendig undersøkelse og prøving av 
utgangsmateriale og emballasjemateriale samt prøving av 
mellomprodukter og ferdige produkter.
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2.  For legemidler, herunder legemidler som importeres fra 
tredjestater, kan kontraktslaboratorier benyttes dersom de er 
godkjent i samsvar med artikkel 12 i dette direktiv og artikkel 
20 bokstav b) i direktiv 2001/83/EF.

For prøvingspreparater skal sponsoren sikre at 
kontraktslaboratoriet etterkommer innholdet i søknaden nevnt 
i artikkel 9 nr. 2 i direktiv 2001/20/EF, som er godkjent av 
vedkommende myndighet. Ved import fra tredjestater skal det 
ikke være obligatorisk å foreta analytisk kontroll.

3.  Ved endelig kontroll av det ferdige produkt før det 
frigis for salg eller distribusjon eller anvendelse i kliniske 
prøvinger, skal kvalitetskontrollsystemet i tillegg til 
analyseresultatene også ta hensyn til vesentlige opplysninger 
som produksjonsforhold, resultater av kontroller foretatt under 
framstillingen, undersøkelse av framstillingsdokumentene 
og produktets samsvar med spesifikasjonene, herunder den 
ferdige pakning.

4.  Det skal oppbevares prøver av hvert parti av det ferdige 
legemiddelet i minst ett år etter utløpsdatoen.

For et prøvingspreparat skal det oppbevares tilstrekkelige 
prøver av hvert parti av formulerte produkter i bulk og av 
vesentlige deler av emballasjen som anvendes til hvert parti 
av ferdige produkter i minst to år etter at den siste kliniske 
prøving der partiet ble brukt er gjennomført eller formelt 
avbrutt, avhengig av hvilket tidsrom som er lengst.

Med mindre det etter lovgivningen i den medlemsstat der 
framstillingen skjer kreves et lengre tidsrom, skal prøver av 
utgangsmaterialene, med unntak av løsemidler, gasser eller 
vann, som anvendes i framstillingsprosessen, oppbevares 
i minst to år etter at produktet er frigitt. Dette tidsrom kan 
forkortes dersom materialets stabilitetsperiode, som er angitt i 
den aktuelle spesifikasjon, er kortere. Alle disse prøvene skal 
være til rådighet for vedkommende myndigheter.

For utgangsmaterialer og visse produkter som framstilles 
enkeltvis eller i små mengder eller hvis oppbevaring kan by 
på særlige problemer, kan det etter avtale med vedkommende 
myndigheter fastsettes andre vilkår for prøvetaking og 
oppbevaring.

Artikkel 12

Arbeid som settes bort

1.  For hver framstillingsprosess eller prosess i tilknytning 
til framstillingen som utføres på kontrakt, skal det foreligge en 
skriftlig avtale.

2.  Det skal klart framgå av avtalen hvilke plikter den 
enkelte part har, særlig entreprenørens plikt til å overholde god 
framstillingspraksis, samt hvordan den kvalifiserte person som 
har ansvar for å sertifisere hvert parti, skal ivareta sitt ansvar.

3.  Entreprenøren skal ikke sette bort til en underentreprenør 
noen del av det arbeid vedkommende er betrodd i henhold til 
avtalen, uten skriftlig tillatelse fra oppdragsgiveren.

4.  Entreprenøren skal følge prinsippene og retningslinjene 
for god framstillingspraksis og skal underkaste seg inspeksjon 
fra vedkommende myndigheter i henhold til artikkel 111 i 
direktiv 2001/83/EF og artikkel 15 i direktiv 2001/20/EF.

Artikkel 13

Klager, tilbakekalling av produkter og bryting av  
koden i nødssituasjoner

1.  Med hensyn til legemidler skal produsenten innføre en 
ordning for registrering og behandling av klager og en effektiv 
ordning for raskt og på ethvert tidspunkt å kunne tilbakekalle 
legemidler i distribusjonsnettet. Produsenten skal registrere og 
undersøke alle klager som gjelder en mangel. Produsenten skal 
underrette vedkommende myndighet om enhver mangel som 
kan medføre at et legemiddel tilbakekalles eller at det innføres 
unormale leveringsbegrensninger, og skal så langt det er mulig 
angi bestemmelsesstatene.

Enhver tilbakekalling skal skje i samsvar med kravene nevnt i 
artikkel 123 i direktiv 2001/83/EF.

2.  Med hensyn til prøvingspreparater skal produsenten, i 
samarbeid med sponsoren, innføre en ordning for registrering 
og behandling av klager og en effektiv ordning for raskt og 
på ethvert tidspunkt å kunne tilbakekalle prøvingspreparater 
som allerede befinner seg i distribusjonsnettet. Produsenten 
skal registrere og undersøke alle klager som gjelder en 
mangel, og skal underrette vedkommende myndighet om 
enhver mangel som kan medføre tilbakekalling eller unormale 
leveringsbegrensninger.

Med hensyn til prøvingspreparater skal alle prøvingssteder 
angis, og så langt det er mulig skal det gis opplysninger om 
bestemmelsesstatene.

Med hensyn til et prøvingspreparat som det er utstedt 
markedsføringstillatelse for, skal produsenten av 
prøvingspreparatet, i samarbeid med sponsoren, underrette 
innehaveren av markedsføringstillatelsen om enhver mangel 
som kan knyttes til det godkjente legemiddelet.

3.  Sponsoren skal innføre en framgangsmåte for raskt å 
kunne bryte koden og avsløre identiteten til maskerte produkter, 
når dette er nødvendig for en rask tilbakekalling som nevnt i 
nr. 2. Sponsoren skal sikre at framgangsmåten innebærer at 
produktets identitet avsløres bare når det er nødvendig.

Artikkel 14

Selvinspeksjon

Produsenten skal som en del av kvalitetssikringssystemet 
foreta gjentatte selvinspeksjoner for å kontrollere om god 
framstillingspraksis gjennomføres og følges, og for å foreslå 
de nødvendige korrigerende tiltak. Det skal føres journal over 
selvinspeksjonene og alle påfølgende korrigerende tiltak.
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Artikkel 15

Merking

Prøvingspreparater skal merkes på en slik måte at det sikrer 
vern av forsøkspersonen og sporbarheten, gjør det mulig 
å identifisere produktet og prøvingen og gjør det lettere å 
anvende prøvingspreparatet riktig.

Artikkel 16

Oppheving av direktiv 91/356/EØF

Direktiv 91/356/EØF oppheves.

Henvisninger til det opphevede direktivet skal forstås som 
henvisninger til dette direktiv.

Artikkel 17

Innarbeiding

1.  Medlemsstatene skal innen 30. april 2004 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen 
teksten til bestemmelsene og en sammenligningstabell 
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og 
bestemmelsene i dette direktiv.

Disse bestemmelsene 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.

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 18

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 19

Mottakere

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. oktober 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen


