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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
IHOOHVVNDSV UOLJDUWLNNHORJDUWLNNHOQUERNVWDYE 

KHQV\Q WLO GH JUXQQOHJJHQGH SULQVLSSHU IRU n IUHPPH
GHW LQGUH PDUNHGV YLUNHPnWH XWHQ DW GHWWH KDU VNDGHOLJ
innvirkning på folkehelsen.

4)

Alle regler for framstilling og distribusjon av
veterinærpreparater bør ha vern av dyrs helse og velferd
samt folkehelsen som sitt viktigste mål. Regelverket
for markedsføringstillatelser for veterinærpreparater og
kriteriene for utstedelse av slike tillatelser har som mål
å styrke folkehelsen. Dette mål bør imidlertid nås på en
måte som ikke er til hinder for utviklingen av farmasøytisk
industri eller handelen med veterinærpreparater i
Fellesskapet.

5)

I henhold til artikkel 71 i rådsforordning (EØF) nr. 2309/93
av 22. juli 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i
Fellesskapet for godkjenning og overvåking av legemidler
for mennesker og veterinærpreparater og om opprettelse
av et europeisk kontor for legemiddelvurdering(5)
skulle Kommisjonen innen seks år etter forordningens
ikrafttredelse offentliggjøre en generell rapport om den
erfaring som er gjort på grunnlag av gjennomføringen
av framgangsmåtene for markedsføringstillatelse
som ble fastsatt i nevnte forordning og i andre
fellesskapsbestemmelser.

6)

I lys av Kommisjonens rapport om den erfaring som er
JMRUWKDUGHWYLVWVHJQ¡GYHQGLJnEHGUHJMHQQRPI¡ULQJHQ
av framgangsmåtene for markedsføringstillatelse for
veterinærpreparater i Fellesskapet.

7)

Særlig som et resultat av den vitenskapelige og tekniske
XWYLNOLQJ Sn G\UHKHOVHRPUnGHW E¡U GH¿QLVMRQHQH L RJ
virkeområdet for direktiv 2001/82/EF klargjøres for å
VLNUHK¡\HNUDYWLOYHWHULQ USUHSDUDWHUVNYDOLWHWVLNNHUKHW
og virkning. For å ta hensyn til både framveksten av nye
behandlingsformer og til det økende antallet såkalte
©JUHQVHSURGXNWHUªLRPUnGHWPHOORPOHJHPLGGHOVHNWRUHQ
RJ DQGUH VHNWRUHU E¡U GH¿QLVMRQHQ DY ©OHJHPLGGHOª
endres for å unngå enhver tvil om hvilket regelverk
VRP JMHOGHU QnU HW SURGXNW VRP IXOOW XW RPIDWWHV DY
GH¿QLVMRQHQ DY HW OHJHPLGGHO RJVn NDQ IDOOH LQQ XQGHU
GH¿QLVMRQHQ DY DQGUH ORYUHJXOHUWH SURGXNWHU , O\V DY
legemiddelregelverkets særlige egenskaper bør det
dessuten fastsettes at dette regelverket får anvendelse.
Med det samme formål å klargjøre situasjoner der

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1 

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2 

HWWHUVDPUnGPHG5HJLRQNRPLWHHQ

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:





3)

9HG HXURSDSDUODPHQWV RJ UnGVGLUHNWLY () DY
23. oktober 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk
for veterinærpreparater(4) ble Fellesskapets regelverk for
veterinærpreparater av klarhetshensyn og av praktiske
JUXQQHUNRGL¿VHUWRJNRQVROLGHUWLHQHQNHOWWHNVW

'HWIHOOHVVNDSVUHJHOYHUNVRPHUYHGWDWWKLWWLOKDUELGUDWW
vesentlig til å nå målet om fri og sikker omsetning av
veterinærpreparater og til å fjerne handelshindringer for
VOLNHSUHSDUDWHU,O\VDYGHQHUIDULQJVRPHUJMRUWHUGHW
imidlertid blitt klart at det er nødvendig med nye tiltak for
å fjerne gjenstående hindringer for fri omsetning.

Det er derfor nødvendig med en innbyrdes tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter som er ulike med

 'HQQH IHOOHVVNDSVUHWWVDNWHQ NXQQJMRUW L (87 /  DY  V 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2009 av 29. mai 2009
RP HQGULQJ DY (6DYWDOHQV YHGOHJJ ,, 7HNQLVNH IRUVNULIWHU VWDQGDUGHU
SU¡YLQJRJVHUWL¿VHULQJ RJSURWRNROORPOLVWHQRPKDQGOHWLDUWLNNHO
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeQUDYV
1
(  ()7&(DYV
2
(  (87&DYV
(3) Europaparlamentsuttalelse av 23. oktober 2002 (EUT C 300 E av
V 5nGHWVIHOOHVKROGQLQJDYVHSWHPEHU (87&
(DYV (XURSDSDUODPHQWHWVKROGQLQJDYGHVHPEHU
2003 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. mars 2004.
(4  ()7/DYV

(5  ()7/DYV)RURUGQLQJHQRSSKHYHWYHGIRURUGQLQJ () 
QU (87/DYV 
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HW JLWW SURGXNW IDOOHU LQQ XQGHU GH¿QLVMRQHQ DY HW
YHWHULQ USUHSDUDWPHQRJVnNDQRPIDWWHVDYGH¿QLVMRQHQ
DYDQGUHORYUHJXOHUWHSURGXNWHUPnGHWLWYLOVWLOIHOOHURJ
av hensyn til rettssikkerheten uttrykkelig fastsettes hvilke
bestemmelser som får anvendelse. Dersom et produkt
NODUWRPIDWWHVDYGH¿QLVMRQHQDYDQGUHSURGXNWNDWHJRULHU
V UOLJ Q ULQJVPLGOHU I{UYDUHU WLOVHWQLQJVVWRIIHU L
I{UYDUHUHOOHUELRFLGHUInUGHWWHGLUHNWLYLNNHDQYHQGHOVH
Det er også hensiktsmessig å gjøre terminologien i
legemiddelregelverket mer enhetlig.

8)

Sektoren for veterinærpreparater har en rekke bestemte
V UWUHNN 9HWHULQ USUHSDUDWHU IRU G\U EHVWHPW WLO
næringsmiddelproduksjon kan godkjennes bare på vilkår
som garanterer at disse næringsmidlene er uskadelige for
forbrukerne med hensyn til eventuelle restmengder av
slike preparater.

9)

Kostnadene ved forskning og utvikling for å oppfylle
¡NWH NUDY WLO YHWHULQ USUHSDUDWHUV NYDOLWHW VLNNHUKHW RJ
virkning fører til en gradvis reduksjon i omfanget av
produkter som er godkjent for de artene og indikasjonene
som utgjør begrensede markedssektorer.

10) Bestemmelsene i direktiv 2001/82/EF må derfor også
WLOSDVVHV VHNWRUHQV V UWUHNN V UOLJ IRU n RSSI\OOH
behovene for helse og velferd for dyr bestemt til
næringsmiddelproduksjon på vilkår som sikrer et høyt
nivå for forbrukervern og innenfor en ramme som sikrer
tilstrekkelig økonomisk interesse for framstillere av
veterinærpreparater.

  8QGHU YLVVH RPVWHQGLJKHWHU V UOLJ QnU GHW JMHOGHU
YLVVH W\SHU NM OHG\U V\QHV EHKRYHW IRU n In HQ
markedsføringstillatelse for et veterinærpreparat i
samsvar med fellesskapsbestemmelsene klart overdrevet.
Dessuten bør mangelen på tillatelse til å markedsføre et
immunologisk veterinærpreparat i Fellesskapet ikke være
HQ KLQGULQJ IRU LQWHUQDVMRQDO IRUÀ\WQLQJ DY YLVVH W\SHU
levende dyr som det må treffes obligatoriske helsetiltak
for. Bestemmelsene om tillatelse eller bruk av slike
preparater for å ta hensyn til tiltak for å bekjempe visse
infeksjonssykdommer hos dyr på fellesskapsplan må også
tilpasses.

  9XUGHULQJHQ DY PnWHQ IUDPJDQJVPnWHQH IRU
markedsføringstillatelse virker på har vist at det særlig
er behov for å revidere framgangsmåten for gjensidig
anerkjennelse for å bedre mulighetene for samarbeid
mellom medlemsstatene. Samarbeidet bør formaliseres
ved at det nedsettes en samordningsgruppe for denne
IUDPJDQJVPnWHQ RJ DW GHW IDVWVHWWHV DW GHQ KDU VRP
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oppgave å løse tvister innenfor rammen av en revidert
desentralisert framgangsmåte.

  1nU GHW JMHOGHU KHQYLVQLQJHU YLVHU GHQ HUIDULQJ VRP HU
JMRUW EHKRYHW IRU HQ HJQHW IUDPJDQJVPnWH V UOLJ PHG
hensyn til henvisninger som gjelder en hel terapeutisk
klasse eller alle veterinærpreparater som inneholder
samme virksomme stoff.

14) Markedsføringstillatelse for veterinærpreparater bør i
utgangspunktet begrenses til fem år. Etter første fornyelse
bør markedsføringstillatelsen normalt ha ubegrenset
J\OGLJKHW 9LGHUH E¡U HQ WLOODWHOVH VRP LNNH KDU Y UW
EHQ\WWHW L WUH nU Sn UDG GHW YLO VL HQ WLOODWHOVH VRP LNNH
har ført til at et veterinærpreparat er brakt i omsetning i
GHEHU¡UWHPHGOHPVVWDWHULO¡SHWDYGHQQHSHULRGHQDQVHV
VRPXJ\OGLJV UOLJIRUnXQQJnGHQDGPLQLVWUDWLYHE\UGHQ
forbundet med å opprettholde slike tillatelser. Unntak fra
denne regelen bør imidlertid gis når det er begrunnet ut
fra hensynet til vern av folkehelsen eller dyrehelsen.

  %LRORJLVNH SUHSDUDWHU VRP OLJQHU HW UHIHUDQVHSUHSDUDW
oppfyller vanligvis ikke alle vilkår for å bli ansett som
HW JHQHULVN YHWHULQ USUHSDUDW KRYHGVDNHOLJ Sn JUXQQ
DY W\SHQ IUDPVWLOOLQJVSURVHVV EHQ\WWHGH UnVWRIIHU
molekylære egenskaper og terapeutisk virkemåte. Når
et biologisk preparat ikke oppfyller alle vilkårene for å
NXQQH DQVHV VRP HW JHQHULVN YHWHULQ USUHSDUDW E¡U GHW
framlegges resultater av egnede prøvinger for å oppfylle
kravene til sikkerhet (prekliniske prøvinger) eller virkning
(kliniske prøvinger) eller begge deler.

  .ULWHULHQH IRU NYDOLWHW VLNNHUKHW RJ YLUNQLQJ E¡U JM¡UH
det mulig å vurdere nytte-risikoforholdet for alle
YHWHULQ USUHSDUDWHU EnGH QnU GH EOLU EUDNW L RPVHWQLQJ
og når vedkommende myndighet måtte anse det for
hensiktsmessig. I denne sammenheng er det nødvendig å
KDUPRQLVHUHRJWLOSDVVHNULWHULHQHIRUDYVODJSnPLGOHUWLGLJ
utsettelse og tilbakekalling av markedsføringstillatelser.

17) I veterinærsektoren er det nødvendig å gi mulighet til
n EUXNH HNVLVWHUHQGH SUHSDUDWHU QnU GHW LNNH ¿QQHV QRH
preparat som er godkjent for en viss art eller en viss
OLGHOVH PHQ XWHQ DW GHWWH HU WLO VNDGH IRU IRUEUXNHUQHV
helse når det gjelder veterinærpreparater beregnet på
tilførsel til dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon.
Særlig bør veterinærpreparater godkjennes bare på vilkår
som garanterer at de produserte næringsmidlene vil være
uskadelige for forbrukerne med hensyn til eventuelle
restmengder av veterinærpreparater.
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18) Det er også behov for å vekke den veterinærmedisinske
farmasøytiske industris interesse for visse markedssegmenter for å oppmuntre til utvikling av nye
veterinærpreparater. Perioden for vern av administrative
data mot generiske preparater bør harmoniseres.

19) Det er også behov for å klargjøre forpliktelsene til
og ansvarsfordelingen mellom den som søker om
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH LQQHKDYHUHQ DY PDUNHGV
føringstillatelsen og vedkommende myndigheter med
DQVYDU IRU n RYHUYnNH Q ULQJVPLGOHQHV NYDOLWHW V UOLJ
gjennom overholdelse av bestemmelsene om bruk av
veterinærpreparater. For å lette prøving av nye preparater
RJ VDPWLGLJ VLNUH HW K¡\W QLYn IRU IRUEUXNHUYHUQ E¡U
det fastsettes tilstrekkelig lange tilbakeholdingstider for
næringsmidler som stammer fra dyr som har deltatt i slike
prøvinger.
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  0LOM¡YLUNQLQJHQE¡UXQGHUV¡NHVRJGHWE¡ULKYHUWHQNHOW
tilfelle vurderes å innføre særlige bestemmelser for å
begrense den.

24) Legemiddelovervåkingen og markedsovervåkingen i
alminnelighet samt sanksjonene i tilfelle av manglende
RYHUKROGHOVH DY EHVWHPPHOVHQH E¡U VNMHUSHV ,QQHQIRU
legemiddelovervåking bør det tas hensyn til de
mulighetene som ny informasjonsteknologi innebærer for
bedre utveksling mellom medlemsstatene.

25) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av
GHWWHGLUHNWLYVNDOYHGWDVLVDPVYDUPHGUnGVEHVOXWQLQJ
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er gitt Kommisjonen(1).

26) Direktiv 2001/82/EF bør derfor endres —
  8WHQ DW GHW EHU¡UHU EHVWHPPHOVHQH RP IRUEUXNHUYHUQ
bør det tas hensyn til særtrekkene ved homøopatiske
YHWHULQ USUHSDUDWHURJV UOLJEUXNHQDYGHPL¡NRORJLVN
ODQGEUXNYHGDWGHWRSSUHWWHVHQIRUHQNOHWIUDPJDQJVPnWH
IRUUHJLVWUHULQJSnYLONnUVRPHUGH¿QHUWSnIRUKnQG

  )RU n JL EUXNHUQH ÀHUH RSSO\VQLQJHU RJ IRU n EHGUH
forbrukervernet når det gjelder dyr bestemt til
Q ULQJVPLGGHOSURGXNVMRQ E¡U EHVWHPPHOVHQH RP
merking av veterinærpreparater og pakningsvedlegg
skjerpes. Kravet om resept fra veterinær for utlevering av
et veterinærpreparat bør som et allment prinsipp utvides
til å gjelde alle veterinærpreparater for dyr bestemt til
næringsmiddelproduksjon. Det bør imidlertid være mulig
å gi unntak der det er hensiktsmessig. På den annen side
bør de administrative framgangsmåtene for utlevering av
veterinærpreparater for kjæledyr forenkles.

22) Kvaliteten på veterinærpreparater som er framstilt
HOOHU HU WLOJMHQJHOLJH L )HOOHVVNDSHW E¡U VLNUHV YHG DW
det kreves at de virksomme stoffene som benyttes i
VDPPHQVHWQLQJHQDYGHPHULVDPVYDUPHGSULQVLSSHQH
for god framstillingspraksis. Det har vist seg nødvendig
å skjerpe fellesskapsbestemmelsene om inspeksjoner og
å opprette et fellesskapsregister over resultatene av disse
LQVSHNVMRQHQH %HVWHPPHOVHQH RP RI¿VLHOO IULJLYHOVH
av partier av immunologiske veterinærpreparater bør
gjennomgås for å ta hensyn til forbedringene i det
generelle systemet for overvåking av legemiddelkvalitet
og den tekniske og vitenskapelige utvikling samt for å
gjøre ordningen med gjensidig anerkjennelse så effektiv
som mulig.

9('7$77'(77(',5(.7,9

Artikkel 1
I direktiv 2001/82/EF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 oppheves.

b) Nr. 2 skal lyde:

«2. Veterinærpreparat:

a) ethvert stoff eller enhver sammensetning av
stoffer som presenteres som et middel med
egenskaper til å helbrede eller forebygge
V\NGRPKRVG\UHOOHU

b) ethvert stoff eller enhver sammensetning av
stoffer som kan anvendes i eller på dyr eller
WLOI¡UHVG\UPHGVLNWHSnHQWHQnJMHQRSSUHWWH
korrigere eller endre fysiologiske funksjoner
JMHQQRP HQ IDUPDNRORJLVN LPPXQRORJLVN
HOOHU PHWDEROVN YLUNQLQJ HOOHU IRU n VWLOOH HQ
PHGLVLQVNGLDJQRVHª

F  1URSSKHYHV
(1  ()7/DYV
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G  1URJVNDOO\GH
«8. Homøopatisk veterinærpreparat:
ethvert veterinærpreparat som er framstilt av stofIHU NDOW ©KRP¡RSDWLVNH VWDPSURGXNWHUª HWWHU HQ
homøopatisk framstillingsprosess beskrevet i
'HQHXURSHLVNHIDUPDNRSpHOOHUGHUVRPGHQLNNH
¿QQHVGHULGHIDUPDNRSHHUVRPIRU¡\HEOLNNHWKDU
RI¿VLHOO VWDWXV L PHGOHPVVWDWHQH (W KRP¡RSDWLVN
YHWHULQ USUHSDUDW NDQ LQQHKROGH ÀHUH YLUNVRPPH
stoffer.
9. Tilbakeholdingstid:
det tidsrom som er nødvendig fra veterinærpreparatet sist ble tilført dyret under normale bruksvilkår
og i samsvar med bestemmelsene i dette direkWLYRJIUDPWLOG\UHWNDQEUXNHVWLOSURGXNVMRQDY
Q ULQJVPLGOHUIRUnYHUQHIRONHKHOVHQYHGnVLNUH
at næringsmidlene ikke inneholder restmengder
som overskrider grenseverdiene for restmengder av
virksomme stoffer fastsatt i henhold til forordning
(EØF) nr. 2377/90.
10. Bivirkning:
en skadelig og utilsiktet reaksjon på et veterinærpreparat som oppstår ved doser som normalt brukes
WLOG\ULIRUELQGHOVHPHGSURI\ODNVHGLDJQRVHHOOHU
EHKDQGOLQJDYV\NGRPHOOHUPHGVLNWHSnnJMHQRSSUHWWH NRUULJHUH HOOHU HQGUH HQ I\VLRORJLVN IXQNVMRQª
e) Nytt nummer skal lyde:
«17a. Representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
GHQSHUVRQYDQOLJYLVNMHQWVRPGHQORNDOHUHSUHVHQWDQW VRP LQQHKDYHUHQ DY PDUNHGVI¡ULQJVWLOlatelsen har utpekt til sin representant i vedkomPHQGHPHGOHPVVWDWª
f) Nr. 18 skal lyde:
«18. Kontoret:
Det europeiske legemiddelkontor opprettet ved
forordning (EF) nr. 726/2004(*).
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± HQKYHUULVLNRIRUX¡QVNHGHPLOM¡YLUNQLQJHUª
h) Følgende nye numre skal lyde:
«20. Nytte-risikoforholdet:
en vurdering av veterinærpreparatets positive
terapeutiske virkninger i forhold til ovennevnte
risikoer.
21. Resept fra veterinær:
enhver resept på et veterinærpreparat skrevet ut av
en fagperson som er bemyndiget til å gjøre dette i
samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning.
22. Veterinærpreparatets navn:
et navn som kan være enten et fantasinavn som
LNNHNDQIRUYHNVOHVPHGIHOOHVQDYQHWHOOHUHWIHOOHVQDYQ HOOHU HQ YLWHQVNDSHOLJ EHWHJQHOVH VDPPHQ
med et varemerke eller navnet på innehaveren av
markedsføringstillatelsen.
23. Fellesnavn:
det internasjonale fellesnavnet som er anbefalt av
9HUGHQV KHOVHRUJDQLVDVMRQ HOOHU GHUVRP HW VOLNW
QDYQLNNHIRUHOLJJHUGHWYDQOLJHIHOOHVQDYQHW
24. Styrke:
innholdet av virksomme stoffer uttrykt i mengde
SHU GRVHULQJVHQKHW YROXPHQKHW HOOHU YHNWHQKHW
avhengig av doseringsform.
25. Indre emballasje:
beholderen eller enhver annen form for emballasje
som er i direkte kontakt med veterinærpreparatet.
26. Ytre emballasje:
emballasjen som omgir den indre emballasjen.

______________
 (87/DYVª
g) Nr. 19 skal lyde:
«19. Risiko i forbindelse med bruk av veterinærpreparatet:
–

enhver risiko forbundet med veterinærSUHSDUDWHWV NYDOLWHW VLNNHUKHW RJ YLUNQLQJ
PHGKHQV\QWLOG\UVHOOHUPHQQHVNHUVKHOVH

27. Merking:
opplysninger som er påført den indre eller den ytre
emballasjen.
28. Pakningsvedlegg:
9HGOHJJHW VRP LQQHKROGHU LQIRUPDVMRQ WLO
EUXNHUHQ RJ VRP I¡OJHU PHG YHWHULQ USUHSDUDWHWª
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2) Artikkel 2 og 3 skal lyde:
«Artikkel 2
 'HWWHGLUHNWLYInUDQYHQGHOVHSnYHWHULQ USUHSDUDWHU
KHUXQGHU SUHPLNVHU WLO PHGLVLQI{U VRP VNDO EULQJHV L
RPVHWQLQJ L PHGOHPVVWDWHQH RJ VRP HQWHQ HU IUDPVWLOW
industrielt eller ved anvendelse av en industriell prosess.
2. I tilfelle av tvil om hvorvidt et produkt ut fra hensyn
WLODOOHGHWVHJHQVNDSHUNDQRPIDWWHVDYGH¿QLVMRQHQDYHW
©YHWHULQ USUHSDUDWªRJDYGH¿QLVMRQHQDYHWSURGXNWVRP
RPIDWWHV DY DQGUH GHOHU DY )HOOHVVNDSHWV UHJHOYHUN InU
dette direktiv anvendelse.
3. Uten hensyn til nr. 1 får dette direktiv også anvendelse
Sn YLUNVRPPHVWRIIHU VRP EUXNHV VRP XWJDQJVPDWHULDOHU
L GHQ XWVWUHNQLQJ GHW HU IDVWVDWW L DUWLNNHO  D  RJ
 RJ GHVVXWHQ Sn YLVVH VWRIIHU VRP NDQ DQYHQGHV VRP
YHWHULQ USUHSDUDWHURJVRPKDUDQDEROVNHDQWLLQIHNVL¡VH
DQWLSDUDVLWWLVNH DQWLLQÀDPPDWRULVNH KRUPRQHOOH HOOHU
psykotrope egenskaper i den utstrekning det er fastsatt i
artikkel 68.

Artikkel 3
1.

Dette direktiv får ikke anvendelse på

D  PHGLVLQI{U VRP GH¿QHUW L UnGVGLUHNWLY ()
av 26. mars 1990 om fastsettelse av vilkårene for
WLOEHUHGQLQJRPVHWQLQJRJEUXNDYPHGLVLQI{ULQQHQIRU
)HOOHVVNDSHW 
b) inaktiverte immunologiske veterinærpreparater som
er framstilt av sykdomsframkallende organismer og
DQWLJHQHUIUDHWWHQNHOWG\UHOOHUIUDÀHUHG\UIUDVDPPH
besetning og brukt til behandling av dette dyret eller
G\UHQHLGHQQHEHVHWQLQJHQSnVDPPHVWHG
F  YHWHULQ USUHSDUDWHU IUDPVWLOW Sn EDVLV DY UDGLRDNWLYH
LVRWRSHU
d) tilsetningsstoffer som nevnt i rådsdirektiv 70/524/
EØF av 23. november 1970 om tilsetningsstoffer i
I{UYDUHU  VRP HU WLOVDWW L I{UYDUHU RJ WLOVNXGGVI{U L
VDPVYDUPHGQHYQWHGLUHNWLYRJ
H  XWHQ DW GHW EHU¡UHU DUWLNNHO  YHWHULQ USUHSDUDWHU
beregnet på forsknings- og utviklingsforsøk.
Medisinfôr som nevnt i bokstav a) kan likevel tilberedes
bare av premikser til medisinfôr som det er gitt tillatelse for
i henhold til dette direktiv.
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 0HG IRUEHKROG IRU EHVWHPPHOVHQH RP EHVLWWHOVH
IRUVNULYLQJXWOHYHULQJRJWLOI¡UVHODYYHWHULQ USUHSDUDWHU
får dette direktiv ikke anvendelse på
a) preparater som tilberedes på apotek etter resept fra
YHWHULQ U WLO HW EHVWHPW G\U HOOHU HQ OLWHQ JUXSSH G\U
YDQOLJYLVNDOW©PDJLVWUHOWIRUVNUHYQHSUHSDUDWHUªRJ
b) preparater som framstilles på apotek i samsvar med
IRUVNULIWHQH L HQ IDUPDNRSp RJ VRP VNDO XWOHYHUHV
GLUHNWH WLO VOXWWEUXNHUHQ YDQOLJYLV NDOW ©RI¿VLQHOOH
SUHSDUDWHUªª
________________
 ()7/DYV
 ()7/DYV'LUHNWLYHWVLVWHQGUHW
ved forordning (EF) nr. 1756/2002 (EFT L 265 av
V ª
3) Artikkel 4 nr. 2 skal lyde:
«2. Medlemsstatene kan på sitt territorium gjøre unntak
fra artikkel 5 – 8 for veterinærpreparater som er beregnet
WLOEUXNEDUHSnDNYDULH¿VNEXUIXJOHUEUHYGXHUWHUUDULHG\U
RJVPnJQDJHUHVDPWSnLOGHUHRJNDQLQHUVRPXWHOXNNHQGH
KROGHV VRP NM OHG\U IRUXWVDWW DW SUHSDUDWHQH LNNH
LQQHKROGHU VWRIIHU KYLV EUXN NUHYHU YHWHULQ UNRQWUROO RJ
at de nødvendige tiltak er truffet for å unngå ikke-godkjent
EUXNDYYHWHULQ USUHSDUDWHQHSnDQGUHG\Uª
4) Artikkel 5 og 6 skal lyde:
«Artikkel 5
1. Et veterinærpreparat kan ikke bringes i omsetning
i en medlemsstat uten at vedkommende myndigheter
i medlemsstaten har utstedt markedsføringstillatelse
L VDPVYDU PHG GHWWH GLUHNWLY HOOHU GHW HU XWVWHGW
markedsføringstillatelse i samsvar med forordning (EØF)
nr. 726/2004.
Når det er utstedt en første markedsføringstillatelse for
HW YHWHULQ USUHSDUDW L VDPVYDU PHG I¡UVWH OHGG VNDO
\WWHUOLJHUHDUWHUVW\UNHUOHJHPLGGHOIRUPHUWLOI¡UVHOVYHLHU
presentasjoner samt alle endringer og utvidelser også
JRGNMHQQHV L VDPVYDU PHG I¡UVWH OHGG HOOHU RPIDWWHV
av den første markedsføringstillatelsen. Alle disse
markedsføringstillatelsene skal anses å tilhøre den samme
VDPOHGH PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQ V UOLJ PHG KHQV\Q WLO
anvendelsen av artikkel 13 nr. 1.
2. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal
ha ansvar for markedsføringen av veterinærpreparatet.
Utpeking av en representant skal ikke frita innehaveren av
markedsføringstillatelsen for dennes rettslige ansvar.
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Artikkel 6
1. Det skal ikke gis tillatelse til å bringe i omsetning
HW YHWHULQ USUHSDUDW EHUHJQHW Sn n WLOI¡UHV HWW HOOHU ÀHUH
G\UEHVWHPWWLOQ ULQJVPLGGHOSURGXNVMRQPHGPLQGUHGH
farmakologisk virksomme stoffene i veterinærpreparatet
HURSSI¡UWLYHGOHJJ,,,HOOHU,,,WLOIRURUGQLQJ () QU
2377/90.
2. Dersom en endring av vedleggene til forordning
() QUJM¡UGHWEHUHWWLJHWVNDOLQQHKDYHUHQDY
markedsføringstillatelsen eller eventuelt vedkommende
myndigheter treffe alle nødvendig tiltak for å endre eller
tilbakekalle markedsføringstillatelsen innen 60 dager etter
offentliggjøringen av vedleggene til nevnte forordning i
Den europeiske unions tidende.
3. Som unntak fra nr. 1 kan et veterinærpreparat som
inneholder farmakologisk virksomme stoffer som ikke
RPIDWWHV DY YHGOHJJ , ,, HOOHU ,,, WLO IRURUGQLQJ () 
QU  JRGNMHQQHV WLO EUXN IRU EHVWHPWH G\U DY
hestefamilien som i samsvar med kommisjonsvedtak
93/623/EØF av 20. oktober 1993 om fastsettelse av
LGHQWL¿NDVMRQVGRNXPHQWHW SDVVHW  VRP VNDO I¡OJH
registrerte dyr av hestefamilien(*) og kommisjonsvedtak
2000/68/EF av 22. desember 1999 om endring av
kommisjonsvedtak 93/623/EØF og om fastsettelse
DY LGHQWL¿NDVMRQ IRU DYOV RJ SURGXNVMRQVG\U DY
KHVWHIDPLOLHQ
VRPHUHUNO UWLNNHnY UHEHUHJQHWSn
slakting for konsum. Slike veterinærpreparater skal verken
LQQHKROGHYLUNVRPPHVWRIIHUVRPHURSSI¡UWLYHGOHJJ,9
WLO IRURUGQLQJ ()  QU  HOOHU Y UH EHUHJQHW Sn
bruk ved behandling av tilstander som er oppført i den
JRGNMHQWHRYHUVLNWHQRYHUSUHSDUDWHWVHJHQVNDSHURJVRP
GHW¿QQHVHWYHWHULQ USUHSDUDWIRUVRPHUJRGNMHQWIRUG\U
av hestefamilien.
________________
 ()7 /  DY  V  9HGWDNHW HQGUHW
ved kommisjonsvedtak 2000/68/EF (EFT L 23 av
V 
()7/DYVª
5) Artikkel 8 skal lyde:
«Artikkel 8
9HG DOYRUOLJH WLOIHOOHU DY HSL]RRWL NDQ PHGOHPVVWDWHQH
gi midlertidig tillatelse til bruk av immunologiske
veterinærpreparater uten markedsføringstillatelse dersom
GHWLNNH¿QQHVHJQHGHSUHSDUDWHURJHWWHUnKDXQGHUUHWWHW
Kommisjonen om de nærmere bruksvilkårene.
Kommisjonen kan benytte muligheten i første ledd når
den er uttrykkelig fastsatt i fellesskapsreglene for visse
alvorlige epizootier.
Dersom et dyr importeres fra eller eksporteres til en
tredjestat og dermed blir underlagt særlige obligatoriske
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KHOVHUHJOHU NDQ HQ PHGOHPVVWDW IRU GHW DNWXHOOH G\UHW
tillate bruk av et immunologisk veterinærpreparat som
ikke omfattes av en markedsføringstillatelse i den
EHU¡UWH PHGOHPVVWDW PHQ VRP HU JRGNMHQW L KHQKROG WLO
tredjestatens lovgivning. Medlemsstatene skal treffe alle
nødvendige tiltak for å overvåke import og bruk av slike
LPPXQRORJLVNHYHWHULQ USUHSDUDWHUª
6) Artikkel 10-13 skal lyde:
«Artikkel 10
1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for
nVLNUHDWGHQDQVYDUOLJHYHWHULQ UQnUGHWLNNH¿QQHVQRH
godkjent veterinærpreparat i en medlemsstat for en tilstand
KRVHWG\UVRPLNNHHUEHVWHPWWLOQ ULQJVPLGGHOSURGXNVMRQ
unntaksvis på eget direkte ansvar og særlig for å unngå
uakseptabel lidelse behandler det berørte dyr med
a) et veterinærpreparat som i den berørte medlemsstat er
godkjent i henhold til dette direktiv eller forordning
(EØF) nr. 726/2004 for en annen dyreart eller for
VDPPHG\UHDUWPHQIRUHQDQQHQWLOVWDQGHOOHU
E  GHUVRPGHWLNNH¿QQHVQRHSUHSDUDWVRPQHYQWXQGHU
ERNVWDYD HQWHQ
L  HWOHJHPLGGHOIRUPHQQHVNHUVRPLYHGNRPPHQGH
medlemsstat er godkjent i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF
HOOHU L KHQKROG WLO IRURUGQLQJ ()  QU
eller
LL  L VDPVYDU PHG V UOLJH QDVMRQDOH WLOWDN HW
veterinærpreparat godkjent i en annen medlemsstat
i samsvar med dette direktiv for samme art eller for
en annen art for den aktuelle tilstanden eller for en
DQQHQWLOVWDQGHOOHU
F  GHUVRP GHW LNNH ¿QQHV QRH SUHSDUDW VRP QHYQW
XQGHU ERNVWDY E  RJ PHG GHQ EHJUHQVQLQJ VRP
I¡OJHU DY ORYJLYQLQJHQ L GHQ EHU¡UWH PHGOHPVVWDW
et veterinærpreparat som framstilles ex tempore av
en person som er bemyndiget til dette i henhold til
QDVMRQDOORYJLYQLQJRJHWWHUUHVHSWIUDYHWHULQ U
9HWHULQ UHQ NDQ WLOI¡UH YHWHULQ USUHSDUDWHW SHUVRQOLJ
eller tillate at dette gjøres av en annen person underlagt
veterinærens ansvar.
2. Som unntak fra artikkel 11 skal bestemmelsene i nr. 1
i denne artikkel også anvendes på en veterinærs behandling
DYHWG\UDYKHVWHIDPLOLHQIRUXWVDWWDWGHWWHG\ULVDPVYDU
med kommisjonsvedtak 93/623/EØF og 2000/68/EF er
erklært ikke å være beregnet på slakting til konsum.
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3. Som unntak fra artikkel 11 og etter framgangsmåten
nevnt i artikkel 89 nr. 2 skal Kommisjonen opprette en
liste over stoffer som er viktige for behandlingen av
G\U DY KHVWHIDPLOLHQ RJ VRP WLOEDNHKROGLQJVWLGHQ LNNH
skal være mindre enn seks måneder for i henhold til
kontrollordningene fastsatt i kommisjonsvedtak 93/623/
EØF og 2000/68/EF.

± GDJHUIRUHJJ

Artikkel 11

± G¡JQJUDGHUIRU¿VNHNM¡WW

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for
nVLNUHDWGHQDQVYDUOLJHYHWHULQ UQnUGHWLNNH¿QQHVQRH
godkjent veterinærpreparat i en medlemsstat for en tilstand
KRV HW G\U VRP HU EHVWHPW WLO Q ULQJVPLGGHOSURGXNVMRQ
unntaksvis på eget direkte ansvar og særlig for å unngå
uakseptabel lidelse behandler dyr i en bestemt driftsenhet
med
a) et veterinærpreparat som i den berørte medlemsstat er
godkjent i henhold til dette direktiv eller forordning
(EØF) nr. 726/2004 for en annen dyreart eller for
VDPPHG\UHDUWPHQIRUHQDQQHQWLOVWDQGHOOHU
E  GHUVRPGHWLNNH¿QQHVQRHSUHSDUDWVRPQHYQWXQGHU
ERNVWDYD HQWHQ
i) et legemiddel for mennesker som i vedkommende
medlemsstat er godkjent i henhold til direktiv
() HOOHU IRURUGQLQJ ()  QU
eller
ii) et veterinærpreparat godkjent i en annen
medlemsstat i samsvar med dette direktiv for
samme art eller for en annen art bestemt til
Q ULQJVPLGGHOSURGXNVMRQ IRU GHQ DNWXHOOH
WLOVWDQGHQHOOHUIRUHQDQQHQWLOVWDQGHOOHU
F  GHUVRP GHW LNNH ¿QQHV QRH SUHSDUDW VRP QHYQW
XQGHU ERNVWDY E  RJ PHG GHQ EHJUHQVQLQJ VRP
I¡OJHU DY ORYJLYQLQJHQ L GHQ EHU¡UWH PHGOHPVVWDW
et veterinærpreparat som framstilles ex tempore av
en person som er bemyndiget til dette i henhold til
nasjonal lovgivning og etter resept fra veterinær.
9HWHULQ UHQ NDQ WLOI¡UH YHWHULQ USUHSDUDWHW SHUVRQOLJ
eller tillate at dette gjøres av en annen person underlagt
veterinærens ansvar.
2. Nr. 1 får anvendelse forutsatt at de farmakologisk
virksomme stoffene i veterinærpreparatet er oppført
Sn OLVWHQ L YHGOHJJ , ,, HOOHU ,,, WLO IRURUGQLQJ () 
QU  RJ DW YHWHULQ UHQ IDVWVHWWHU HQ SDVVHQGH
tilbakeholdingstid.
Dersom det for det anvendte preparatet ikke er angitt
QRHQ WLOEDNHKROGLQJVWLG IRU GH EHU¡UWH G\UHDUWHU VNDO GHQ
WLOEDNHKROGLQJVWLGHQVRPIDVWVHWWHVLNNHY UHNRUWHUHHQQ
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± GDJHUIRUPHON
± GDJHUIRUNM¡WWIUDIM¡UIHRJSDWWHG\UKHUXQGHUIHWWRJ
VODNWHDYIDOO

Disse særlige tilbakeholdingstidene kan imidlertid endres
etter framgangsmåten nevnt i artikkel 89 nr. 2.
3. Når det gjelder homøopatiske veterinærpreparater
med virksomme stoffer som er oppført i vedlegg II til
IRURUGQLQJ ()  QU  VNDO WLOEDNHKROGLQJVWLGHQ
nevnt i nr. 2 annet ledd reduseres til null.
4. Når en veterinær anvender bestemmelsene i
QU  RJ  L GHQQH DUWLNNHO VNDO YHGNRPPHQGH I¡UH
egnede fortegnelser over datoen for undersøkelsen av
G\UHQH RSSO\VQLQJHU RP HLHUHQ DQWDOO EHKDQGOHGH G\U
GLDJQRVH IRUVNUHYQH YHWHULQ USUHSDUDWHU WLOI¡UWH GRVHU
EHKDQGOLQJHQV YDULJKHW RJ DQEHIDOWH WLOEDNHKROGLQJVWLGHU
og skal gjøre denne dokumentasjonen tilgjengelig for
vedkommende myndigheter med henblikk på inspeksjon i
minst fem år.
5. Uten at det berører de andre bestemmelsene i dette
direktiv skal medlemsstatene treffe alle nødvendige tiltak
IRULPSRUWGLVWULEXVMRQRJXWOHYHULQJDYVDPWRSSO\VQLQJHU
om de veterinærpreparatene de godkjenner for tilførsel til
dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon i samsvar med
nr. 1 bokstav b) ii).
Artikkel 12
1. For å få markedsføringstillatelse for et
veterinærpreparat når slik tillatelse ikke omfattes av
IUDPJDQJVPnWHQIDVWVDWWLIRURUGQLQJ () QU
skal det inngis en søknad til vedkommende myndighet i
den berørte medlemsstat.
Når det gjelder veterinærpreparater som er beregnet på
HQ HOOHU ÀHUH DUWHU EHVWHPW WLO Q ULQJVPLGGHOSURGXNVMRQ
men hvis farmakologisk virksomme stoffer ennå ikke
HU RSSI¡UW IRU GH EHU¡UWH DUWHQH L YHGOHJJ , ,, HOOHU ,,,
WLO IRURUGQLQJ ()  QU  NDQ GHW LNNH V¡NHV RP
markedsføringstillatelse før etter at det er inngitt gyldig
søknad om fastsettelse av grenseverdier for restmengder
i samsvar med nevnte forordning. Det skal gå minst
seks måneder mellom inngivelsen av gyldig søknad om
fastsettelse av grenseverdier for restmengder og søknaden
om markedsføringstillatelse.
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For veterinærpreparatene nevnt i artikkel 6 nr. 3 kan det
imidlertid søkes om markedsføringstillatelse uten at
det er inngitt gyldig søknad i samsvar med forordning
(EØF) nr. 2377/90. All vitenskapelig dokumentasjon som
HU Q¡GYHQGLJ IRU n SnYLVH YHWHULQ USUHSDUDWHWV NYDOLWHW
VLNNHUKHWRJYLUNQLQJVRPIDVWVDWWLQUVNDOIUDPOHJJHV
2. Markedsføringstillatelse kan gis bare til en søker som
er etablert i Fellesskapet.
3. Søknaden om markedsføringstillatelse skal inneholde
alle administrative opplysninger og all vitenskapelig
dokumentasjon som er nødvendig for å påvise det aktuelle
YHWHULQ USUHSDUDWHWV NYDOLWHW VLNNHUKHW RJ YLUNQLQJ
Dokumentasjonen skal framlegges i samsvar med vedlegg I
og skal særlig inneholde følgende opplysninger:
D  QDYQ HOOHU ¿UPD RJ DGUHVVH HOOHU IRUUHWQLQJVNRQWRU
for den person som har ansvar for å bringe preparatet
L RPVHWQLQJ RJ GHUVRP GHWWH HU HQ DQQHQ SHUVRQ
for den eller de berørte framstillere samt for
IUDPVWLOOLQJVVWHGHQH
E  YHWHULQ USUHSDUDWHWVQDYQ
F  NYDOLWDWLY RJ NYDQWLWDWLY VDPPHQVHWQLQJ DY DOOH
YHWHULQ USUHSDUDWHWVEHVWDQGGHOHUKHUXQGHUUHIHUDQVHQ
til dets internasjonale fellesnavn (INN) anbefalt av
9HUGHQV KHOVHRUJDQLVDVMRQ GHUVRP GHW ¿QQHV HW
LQWHUQDVMRQDOW IHOOHVQDYQ IRU YHWHULQ USUHSDUDWHW HOOHU
HQUHIHUDQVHWLOSUHSDUDWHWVNMHPLVNHQDYQ
G  EHVNULYHOVHDYIUDPVWLOOLQJVPnWHQ
H  WHUDSHXWLVNH LQGLNDVMRQHU NRQWUDLQGLNDVMRQHU RJ
ELYLUNQLQJHU
f) dosering for de forskjellige dyrearter som
YHWHULQ USUHSDUDWHW HU EHUHJQHW Sn OHJHPLGGHOIRUP
WLOI¡UVHOVPnWHRJWLOI¡UVHOVYHLVDPWKROGEDUKHWVWLG
g) opplysninger om eventuelle forholdsregler og
VLNNHUKHWVWLOWDNYHGRSSEHYDULQJDYYHWHULQ USUHSDUDWHW
YHGWLOI¡UVHOWLOG\URJYHGGLVSRQHULQJDYDYIDOOVDPW
angivelse av mulig risiko som veterinærpreparatet kan
XWJM¡UHIRUPLOM¡HWIRUPHQQHVNHUVRJG\UVKHOVHRJIRU
SODQWHU
h) angivelse av tilbakeholdingstiden for veterinærpreparater som er beregnet på dyr bestemt til næringsPLGGHOSURGXNVMRQ
i) beskrivelse av de prøvingsmetoder framstilleren har
EHQ\WWHW
j) resultater av
± IDUPDV¡\WLVNH I\VLNDOVNNMHPLVNHELRORJLVNHHOOHU
PLNURELRORJLVNH SU¡YLQJHU
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± VLNNHUKHWVRJUHVWPHQJGHSU¡YLQJHU
± SUHNOLQLVNHRJNOLQLVNHSU¡YLQJHU
–

prøvinger for å vurdere om veterinærpreparatet
kan utgjøre en miljørisiko. Miljøvirkningen skal
XQGHUV¡NHV RJ GHW VNDO L KYHUW HQNHOW WLOIHOOH
LQQI¡UHVV UOLJHEHVWHPPHOVHUIRUnEHJUHQVHGHQ

k) en
utførlig
beskrivelse
av
systemet
for
legemiddelovervåking og eventuelt av risikoKnQGWHULQJVV\VWHPHWVRPV¡NHUHQYLOLQQI¡UH
l) en oversikt over preparatets egenskaper i samsvar med
DUWLNNHO  HQ PRGHOO DY YHWHULQ USUHSDUDWHWV LQGUH
RJ\WUHHPEDOODVMHVDPWSDNQLQJVYHGOHJJHWLVDPVYDU
PHGDUWLNNHO
m) et dokument som viser at framstilleren har tillatelse i
VLQKMHPVWDWWLOnIUDPVWLOOHYHWHULQ USUHSDUDWHU
n) kopier av eventuelle markedsføringstillatelser
for det aktuelle veterinærpreparatet utstedt i en
DQQHQ PHGOHPVVWDW HOOHU L HQ WUHGMHVWDW VDPW HQ
liste over de medlemsstater der en søknad om
markedsføringstillatelse inngitt i samsvar med dette
direktiv er under behandling. Kopier av oversikten over
preparatets egenskaper foreslått av søkeren i samsvar
PHG DUWLNNHO  HOOHU JRGNMHQW DY YHGNRPPHQGH
P\QGLJKHWLPHGOHPVVWDWHQLVDPVYDUPHGDUWLNNHO
og kopier av det foreslåtte pakningsvedlegget samt
nærmere opplysninger om eventuelle vedtak om å nekte
WLOODWHOVHHQWHQL)HOOHVVNDSHWHOOHULHQWUHGMHVWDWPHG
begrunnelse. Alle disse opplysningene skal ajourføres
UHJHOPHVVLJ
R  EHYLVSnDWV¡NHUHQKDUHQNYDOL¿VHUWSHUVRQPHGDQVYDU
for legemiddelovervåking og de nødvendige midler til
å melde om eventuelle bivirkninger som antas å kunne
IRUHNRPPHHQWHQL)HOOHVVNDSHWHOOHULHQWUHGMHVWDW
p) når det gjelder veterinærpreparater som er beregnet på
HQHOOHUÀHUHDUWHUEHVWHPWWLOQ ULQJVPLGGHOSURGXNVMRQ
RJ VRP LQQHKROGHU HWW HOOHU ÀHUH IDUPDNRORJLVN
virksomme stoffer som ennå ikke er oppført for de
EHU¡UWH DUWHQH L YHGOHJJ , ,, HOOHU ,,, WLO IRURUGQLQJ
() QUHWGRNXPHQWVRPEHNUHIWHUDWGHWHU
inngitt gyldig søknad om fastsettelse av grenseverdier
for restmengder til Kontoret i samsvar med nevnte
forordning.
Dokumentene og opplysningene om resultatene av
prøvingene nevnt under bokstav j) første ledd skal følges
av utførlige og kritiske oversikter utarbeidet i henhold til
artikkel 15.
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Artikkel 13
1. Som unntak fra artikkel 12 nr. 3 første ledd
bokstav j) og med forbehold for lovgivningen om
YHUQ DY LQGXVWULHOO RJ NRPPHUVLHOO HLHQGRPVUHWW VNDO
det ikke kreves at søkeren framlegger resultatene av
sikkerhets- og restmengdeprøvinger eller av prekliniske
og kliniske prøvinger dersom vedkommende kan
godtgjøre at veterinærpreparatet er et generisk preparat
av et referansepreparat som er eller har vært godkjent i
henhold til artikkel 5 i minst åtte år i en medlemsstat eller i
Fellesskapet.
Et generisk veterinærpreparat som er godkjent i henhold
WLO GHQQH EHVWHPPHOVH VNDO LNNH EULQJHV L RPVHWQLQJ I¡U
det har gått ti år fra den første markedsføringstillatelsen for
referanseproduktet.
Første ledd får også anvendelse dersom referansepreparatet
ikke ble godkjent i den medlemsstat der søknaden for
det generiske veterinærpreparatet er inngitt. I så fall
skal søkeren i søknaden angi navnet på den medlemsstat
der referansepreparatet er eller har vært godkjent. Etter
anmodning fra vedkommende myndighet i den medlemsstat
GHU V¡NQDGHQ HU LQQJLWW VNDO YHGNRPPHQGH P\QGLJKHW
i den andre medlemsstaten innen én måned oversende
en bekreftelse på at referansepreparatet er eller har vært
JRGNMHQWVDPPHQPHGGHQIXOOVWHQGLJHVDPPHQVHWQLQJHQ
av referanseproduktet og om nødvendig annen relevant
dokumentasjon.
Tiårsperioden i annet ledd skal imidlertid forlenges til 13
nUIRU YHWHULQ USUHSDUDWHUEHUHJQHW Sn¿VN HOOHUELHUHOOHU
andre arter som bestemmes etter framgangsmåten nevnt i
artikkel 89 nr. 2.
2.

I denne artikkel menes med

D  ©UHIHUDQVHSUHSDUDWª HW SUHSDUDW JRGNMHQW L KHQKROG WLO
DUWLNNHOLVDPVYDUPHGEHVWHPPHOVHQHLDUWLNNHO
E  ©JHQHULVNYHWHULQ USUHSDUDWªHWYHWHULQ USUHSDUDWVRP
har samme kvalitative og kvantitative sammensetning
av virksomme stoffer og samme legemiddelform
VRP UHIHUDQVHSUHSDUDWHW RJ KYLV ELRHNYLYDOHQV
med referansepreparatet er dokumentert ved egnede
XQGHUV¡NHOVHU DY ELRWLOJMHQJHOLJKHW 8OLNH VDOWHU
HVWHUH HWHUH LVRPHUHU EODQGLQJHU DY LVRPHUHU
komplekser eller avledede produkter av et virksomt
VWRII VNDO DQVHV VRP VDPPH YLUNVRPPH VWRII PHG
mindre de har egenskaper som avviker betydelig med
hensyn til sikkerhet og/eller virkning. I slike tilfeller
må søkeren framlegge tilleggsopplysninger for å
JRGWJM¡UH DW GH XOLNH VDOWHQH HVWHUQH HOOHU DYOHGHGH
produktene i et godkjent virksomt stoff er sikre og/
eller virksomme. De ulike legemiddelformene for oralt
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inntak med umiddelbar frigivelse skal anses som én
og samme legemiddelform. Søkeren kan fritas for å
framlegge undersøkelser av biotilgjengelighet dersom
vedkommende kan dokumentere at det generiske
veterinærpreparatet oppfyller relevante kriterier som
GH¿QHUWLGHHJQHGHXWI¡UOLJHUHWQLQJVOLQMHQH
3. Dersom veterinærpreparatet ikke omfattes av
GH¿QLVMRQHQ DY HW JHQHULVN YHWHULQ USUHSDUDW L QU 
ERNVWDY E  HOOHU GHUVRP ELRHNYLYDOHQV LNNH NDQ
GRNXPHQWHUHVYHGXQGHUV¡NHOVHUDYELRWLOJMHQJHOLJKHWHOOHU
LWLOIHOOHDYHQGULQJHULGHWHOOHUGHYLUNVRPPHVWRIIHQHGH
WHUDSHXWLVNH LQGLNDVMRQHQH VW\UNHQ SUHSDUDWIRUPHQ HOOHU
WLOI¡UVHOVYHLHQ VHWW L IRUKROG WLO UHIHUDQVHSUHSDUDWHW VNDO
resultatene av egnede sikkerhets- og restmengdeprøvinger
samt prekliniske eller kliniske prøvinger framlegges.
4. Dersom et biologisk veterinærpreparat som ligner
et biologisk referansepreparat ikke oppfyller vilkårene
L GH¿QLVMRQHQ DY JHQHULVNH YHWHULQ USUHSDUDWHU
særlig på grunn av forskjeller knyttet til råstoffet
eller fordi framstillingsprosessene for det biologiske
veterinærpreparatet og det biologiske referansepreparatet
HU IRUVNMHOOLJH VNDO UHVXOWDWHQH DY HJQHGH SUHNOLQLVNH
eller kliniske prøvinger med hensyn til disse vilkårene
framlegges. Typen og mengden av tilleggsopplysninger
VRPVNDOIUDPOHJJHVVNDOY UHLVDPVYDUPHGGHUHOHYDQWH
kriteriene fastsatt i vedlegg I og de tilhørende utførlige
retningslinjene. Resultatene av andre prøvinger nevnt i
referansepreparatets dokumentasjon skal ikke framlegges.
5. Når det gjelder veterinærpreparater som er beregnet
SnHQHOOHUÀHUHDUWHUEHVWHPWWLOQ ULQJVPLGGHOSURGXNVMRQ
og som inneholder et nytt virksomt stoff som ikke er
EOLWW JRGNMHQW L )HOOHVVNDSHW LQQHQ  DSULO  VNDO
tiårsperioden fastsatt i nr. 1 annet ledd forlenges med ett år
for hver utvidelse av markedsføringstillatelsen til å omfatte
HQDQQHQDUWEHVWHPWWLOQ ULQJVPLGGHOSURGXNVMRQGHUVRP
det virksomme stoffet blir godkjent innen fem år etter
utstedelsen av den første markedsføringstillatelsen.
Denne perioden skal imidlertid ikke overstige 13 år i alt for
HQPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHVRPJMHOGHU¿UHHOOHUÀHUHDUWHU
bestemt til næringsmiddelproduksjon.
)RUOHQJHOVHQ DY WLnUVSHULRGHQ WLO   HOOHU  nU
for et veterinærpreparat beregnet på arter bestemt
WLO Q ULQJVPLGGHOSURGXNVMRQ VNDO JLV EDUH GHUVRP
innehaveren av markedsføringstillatelsen også opprinnelig
søkte om fastsettelse av grenseverdier for restmengder for
de artene som var omfattet av markedsføringstillatelsen.
 *MHQQRPI¡ULQJHQ DY GH Q¡GYHQGLJH XQGHUV¡NHOVHU
og prøvinger med hensyn til anvendelsen av nr. 15 og de
SUDNWLVNHNUDYHQHVRPI¡OJHUDYGHWWHVNDOLNNHDQVHVIRU
nY UHLVWULGPHGSDWHQWUHWWLJKHWHUHOOHUWLOOHJJVVHUWL¿NDWHU
IRUYHUQDYYHWHULQ USUHSDUDWHUª
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7) Følgende nye artikler skal lyde:
«Artikkel 13a
1. Som unntak fra artikkel 12 nr. 3 første ledd bokstav
j) og med forbehold for lovgivningen om vern av
LQGXVWULHOO RJ NRPPHUVLHOO HLHQGRPVUHWW VNDO GHW LNNH
kreves at søkeren framlegger resultatene av sikkerhets- og
restmengdeprøvinger eller av prekliniske eller kliniske
prøvinger dersom vedkommende kan godtgjøre at de
virksomme stoffene i veterinærpreparatet har vært i
alminnelig anerkjent veterinærmedisinsk bruk i Fellesskapet
L PLQVW WL nU PHG DQHUNMHQW YLUNQLQJ RJ HW DNVHSWDEHOW
sikkerhetsnivå som tilsvarer vilkårene i vedlegg I. I så fall
skal søkeren framlegge egnet vitenskapelig litteratur.
 9XUGHULQJVUDSSRUWHQVRP.RQWRUHWRIIHQWOLJJM¡UHWWHU
vurdering av en søknad om fastsettelse av grenseverdier for
UHVWPHQJGHULVDPVYDUPHGIRURUGQLQJ () QU
NDQ EHQ\WWHV Sn HJQHW PnWH VRP OLWWHUDWXU V UOLJ PHG
hensyn til sikkerhetsprøvinger.
3. Dersom en søker gjør bruk av vitenskapelig litteratur
for å få markedsføringstillatelse for en art bestemt til
Q ULQJVPLGGHOSURGXNVMRQ RJ YHGNRPPHQGH IRU GHW
samme veterinærpreparatet og for å få tillatelse for en annen
art bestemt til næringsmiddelproduksjon framlegger nye
restmengdeundersøkelser i samsvar med forordning (EØF)
QU  VDPW Q\H NOLQLVNH SU¡YLQJHU VNDO WUHGMHPDQQ
ikke kunne benytte slike undersøkelser eller prøvinger i
henhold til artikkel 13 i en periode på tre år fra utstedelsen
av markedsføringstillatelsen som de ble utført for.
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Artikkel 13d
Som unntak fra artikkel 12 nr. 3 første ledd bokstav j) og under
særlige omstendigheter med hensyn til immunologiske
YHWHULQ USUHSDUDWHUNUHYHVGHWLNNHDWV¡NHUHQIUDPOHJJHU
resultatene av visse feltundersøkelser av den dyrearten
preparatet er beregnet på dersom disse undersøkelsene av
EHK¡ULJ EHJUXQQHGH nUVDNHU LNNH NDQ XWI¡UHV V UOLJ Sn
JUXQQDYDQGUHIHOOHVVNDSVEHVWHPPHOVHUª
8) Artikkel 1416 skal lyde:
«Artikkel 14
Oversikten over preparatets egenskaper skal omfatte
I¡OJHQGHRSSO\VQLQJHULGHQQHUHNNHI¡OJHQ
1) veterinærpreparatets navn etterfulgt av styrke og
OHJHPLGGHOIRUP
2) kvalitativ og kvantitativ sammensetning med hensyn til
virksomme stoffer og bestanddelene i hjelpestoffet som
det er nødvendig å ha kjennskap til for en forsvarlig
tilførsel av veterinærpreparatet; det vanlige fellesnavnet
HOOHUGHQNMHPLVNHEHWHJQHOVHQVNDOEUXNHV
  OHJHPLGGHOIRUP
4) kliniske opplysninger:
 KYLONHDUWHUSUHSDUDWHWHUEHUHJQHWSn
 EUXNVDQYLVQLQJ PHG VSHVL¿NDVMRQ DY GH DUWHU
SUHSDUDWHWHUEHUHJQHWSn

Artikkel 13b

 NRQWUDLQGLNDVMRQHU

Når det gjelder veterinærpreparater som inneholder
virksomme stoffer som inngår i sammensetningen av
JRGNMHQWH YHWHULQ USUHSDUDWHU PHQ KLWWLO LNNH KDU Y UW
NRPELQHUW IRU WHUDSHXWLVNH IRUPnO VNDO UHVXOWDWHQH DY
VLNNHUKHWV RJ UHVWPHQJGHSU¡YLQJHU RP Q¡GYHQGLJ
og nye prekliniske eller kliniske prøvinger som gjelder
GHQ DNWXHOOH NRPELQDVMRQHQ IUDPOHJJHV L VDPVYDU PHG
DUWLNNHO  QU   I¡UVWH OHGG ERNVWDY M  PHQ GHW HU LNNH
nødvendig å framlegge vitenskapelige referanser for hvert
enkelt virksomt stoff.

4.4. særlige advarsler for hver enkelt art preparatet er
EHUHJQHWSn

Artikkel 13c
(WWHU DW GHW HU JLWW PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH NDQ
innehaveren av tillatelsen gi samtykke til bruk av den
IDUPDV¡\WLVNH SUHNOLQLVNH RJ NOLQLVNH GRNXPHQWDVMRQHQ
samt dokumentasjonen om sikkerhet og restmengder
i veterinærpreparatets saksdokumenter med sikte på
behandling av en senere søknad for et veterinærpreparat
med samme kvalitative og kvantitative sammensetning med
hensyn til virksomme stoffer og samme legemiddelform.

 V UOLJH IRUVLNWLJKHWVUHJOHU YHG EUXN KHUXQGHU
særlige forsiktighetsregler som skal følges av
SHUVRQHQVRPWLOI¡UHUG\UHWYHWHULQ USUHSDUDWHW
 ELYLUNQLQJHU K\SSLJKHWRJDOYRUOLJKHWVJUDG 
 EUXNYHGGUHNWLJKHWODNWDVMRQHOOHUHJJOHJJLQJ
4.8. interaksjon med andre veterinærpreparater og
DQGUHLQWHUDNVMRQHU
 GRVHULQJRJWLOI¡UVHOVYHL
RYHUGRVHULQJ V\PSWRPHUWLOWDNLQ¡GVVLWXDVMRQHU
PRWJLIW RPQ¡GYHQGLJ
WLOEDNHKROGLQJVWLGHU IRU XOLNH Q ULQJVPLGOHU
herunder næringsmidler hvis tilbakeholdingstid
HUOLNQXOO
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5) farmakologiske egenskaper:
 IDUPDNRG\QDPLVNHHJHQVNDSHU
 IDUPDNRNLQHWLVNHRSSO\VQLQJHU
6) farmasøytiske opplysninger:
 IRUWHJQHOVHRYHUKMHOSHVWRIIHU
 YHVHQWOLJHXIRUOLNHOLJKHWHU
 KROGEDUKHWVWLGRPQ¡GYHQGLJHWWHUUHNRQVWLWXHULQJ
av veterinærpreparatet eller etter at den indre
HPEDOODVMHQHUnSQHWIRUI¡UVWHJDQJ
 V UOLJHIRUVLNWLJKHWVUHJOHUYHGRSSEHYDULQJ
 GHQLQGUHHPEDOODVMHQVDUWRJVDPPHQVHWQLQJ
6.6. eventuelt
særlige
forsiktighetsregler
ved
disponering av ubrukte veterinærpreparater
eller avfallsstoffer som stammer fra slike
YHWHULQ USUHSDUDWHU
  LQQHKDYHUHQDYPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQ
  QXPPHUSnPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQ
  GDWRIRUI¡UVWHWLOODWHOVHHOOHUIRUQ\HOVHDYWLOODWHOVHQ
10) dato for revisjon av teksten.
1nU GHW JMHOGHU WLOODWHOVHU L KHQKROG WLO DUWLNNHO  HU GHW
ikke nødvendig å ta med de deler av oversikten over
preparatets egenskaper for referansepreparatet som viser
til indikasjoner eller doseringsformer som fortsatt var
omfattet av patentrett på det tidspunkt det generiske
veterinærpreparatet ble markedsført.
Artikkel 15
1. Søkeren skal sikre at de utførlige og kritiske
oversiktene nevnt i artikkel 12 nr. 3 annet ledd utarbeides og
undertegnes av sakkyndige med nødvendige tekniske eller
IDJOLJHNYDOL¿NDVMRQHUVRPVNDODQJLVLHWNRUWcurriculum
vitaeI¡UGHIUDPOHJJHVIRUYHGNRPPHQGHP\QGLJKHWHU
2. Personer som har de tekniske og faglige
NYDOL¿NDVMRQHQH QHYQW L QU  VNDO EHJUXQQH DOO EUXN DY
vitenskapelig litteratur i henhold til artikkel 13a nr. 1 i
samsvar med vilkårene i vedlegg I.
3. Et kort curriculum vitae for de personer som er nevnt
LQUVNDOYHGOHJJHVGHXWI¡UOLJHRJNULWLVNHRYHUVLNWHQH
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Artikkel 16
1. Medlemsstatene skal påse at homøopatiske
veterinærpreparater som framstilles og bringes i
RPVHWQLQJ L )HOOHVVNDSHW UHJLVWUHUHV HOOHU JRGNMHQQHV
L VDPVYDU PHG DUWLNNHO   RJ  PHG PLQGUH GLVVH
veterinærpreparatene er omfattet av en registrering eller
en tillatelse gitt i henhold til nasjonal lovgivning fram til
og med 31. desember 1993. Når det gjelder homøopatiske
YHWHULQ USUHSDUDWHU UHJLVWUHUW L VDPVYDU PHG DUWLNNHO 
får artikkel 32 og artikkel 33 nr. 13 anvendelse.
2. Medlemsstatene skal innføre en forenklet
framgangsmåte for registrering av de homøopatiske
veterinærpreparatene nevnt artikkel 17.
3. Som unntak fra artikkel 10 kan homøopatiske
veterinærpreparater under en veterinærs ansvar tilføres dyr
som ikke er bestemt til næringsmiddelproduksjon.
4. Som unntak fra artikkel 11 nr. 1 og 2 skal
medlemsstatene tillate at det under en veterinærs ansvar
tilføres homøopatiske veterinærpreparater beregnet på arter
bestemt til næringsmiddelproduksjon dersom de virksomme
bestanddelene er oppført i vedlegg II til forordning (EØF)
nr. 2377/90. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak for
å kontrollere bruken av homøopatiske veterinærpreparater
som er registrert eller godkjent i en annen medlemsstat i
VDPVYDUPHGGHWWHGLUHNWLYIRUEUXNSnVDPPHDUWª
9) I artikkel 17 gjøres følgende endringer:
a)

Nr. 1 skal lyde:
«1.
Uten at det berører bestemmelsene i
forordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i
Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for
restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler
DY DQLPDOVN RSSULQQHOVH NDQ EDUH KRP¡RSDWLVNH
YHWHULQ USUHSDUDWHUVRPRSSI\OOHUDOOHI¡OJHQGHYLONnU
XQGHUOHJJHV HQ V UOLJ IRUHQNOHW IUDPJDQJVPnWH IRU
registrering:
a) de tilføres ved en tilførselsvei som er beskrevet i
'HQHXURSHLVNHIDUPDNRSpHOOHUGHUVRPGHQLNNH
¿QQHV GHU L GH IDUPDNRSHHU VRP Sn GHW DNWXHOOH
WLGVSXQNWHULRI¿VLHOOEUXNLPHGOHPVVWDWHQH
b) det er ikke angitt noen særlige terapeutiske
indikasjoner på veterinærpreparatets etikett eller i
LQIRUPDVMRQHQRPYHWHULQ USUHSDUDWHW
F  IRUW\QQLQJVJUDGHQ HU WLOVWUHNNHOLJ WLO n JDUDQWHUH
at veterinærpreparatet er sikkert. Særlig skal
veterinærpreparatet ikke inneholde mer enn én del
per 10 000 av mortinkturen.
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Dersom nye vitenskapelige opplysninger gjør det
EHUHWWLJHW NDQ I¡UVWH OHGG ERNVWDY E  RJ F  WLOSDVVHV
etter framgangsmåten nevnt i artikkel 89 nr. 2.
9HG UHJLVWUHULQJHQ VNDO PHGOHPVVWDWHQH IDVWVHWWH
YHWHULQ USUHSDUDWHWVXWOHYHULQJVNODVVL¿NDVMRQª

Nr. 56/801

2. Dersom en medlemsstat erfarer at en søknad om
markedsføringstillatelse for samme veterinærpreparat er
XQGHUEHKDQGOLQJLHQDQQHQPHGOHPVVWDWVNDOGHQDYYLVH
å vurdere søknaden og underrette søkeren om at artikkel
3143 får anvendelse.
Artikkel 22

b)

Nr. 3 oppheves.

10) I artikkel 18 gjøres følgende endringer:
a) Tredje strekpunkt skal lyde:
«— dokumentasjon om framstilling og kontroll
for hver legemiddelform og en beskrivelse av
IRUW\QQLQJVRJSRWHQVHULQJVPHWRGHQª
b) Sjette strekpunkt skal lyde:
©² HQ HOOHU ÀHUH PRGHOOHU DY GHQ \WUH RJ GHQ LQGUH
emballasjen for veterinærpreparatene som skal
UHJLVWUHUHVª
F  1\WWnWWHQGHVWUHNSXQNWVNDOO\GH
«— foreslått tilbakeholdingstid sammen med all
Q¡GYHQGLJGRNXPHQWDVMRQª
11) Artikkel 19 skal lyde:
«Artikkel 19
1. Andre homøopatiske veterinærpreparater enn dem
VRPHURPKDQGOHWLDUWLNNHOQUVNDOY UHJRGNMHQWL
VDPVYDUPHGDUWLNNHODEFGRJ
2. En medlemsstat kan på sitt territorium innføre eller
opprettholde særlige regler for sikkerhetsprøvinger og
prekliniske og kliniske prøvinger av andre homøopatiske
veterinærpreparater beregnet på kjæledyr og eksotiske
G\UHDUWHUVRPLNNHHUEHVWHPWWLOQ ULQJVPLGGHOSURGXNVMRQ
HQQGHPVRPHUQHYQWLDUWLNNHOQULVDPVYDUPHGGH
prinsipper og særlige forhold som gjelder for homøopatisk
SUDNVLV L YHGNRPPHQGH PHGOHPVVWDW 9HGNRPPHQGH
medlemsstat skal i så fall underrette Kommisjonen om de
V UOLJHUHJOHUVRPJMHOGHUª
 $UWLNNHORJVNDOO\GH
«Artikkel 21
1. Medlemsstatene skal treffe alle tiltak som er
nødvendige for å sikre at framgangsmåten for utstedelse
av en markedsføringstillatelse for et veterinærpreparat
avsluttes i løpet av høyst 210 dager etter at en gyldig
søknad ble inngitt.
6¡NQDGHU RP PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH L WR HOOHU ÀHUH
medlemsstater for samme veterinærpreparat skal
oversendes i samsvar med artikkel 3143.

Dersom en medlemsstat i samsvar med artikkel 12 nr. 3
bokstav n) underrettes om at en annen medlemsstat
har godkjent et veterinærpreparat som er gjenstand for
en søknad om markedsføringstillatelse i den berørte
PHGOHPVVWDW VNDO GHQ DYYLVH V¡NQDGHQ PHG PLQGUH GHQ
ble inngitt i samsvar med artikkel 3143.
Artikkel 23
9HGEHKDQGOLQJDYHQV¡NQDGLQQJLWWLVDPVYDUPHGDUWLNNHO
12–13d skal vedkommende myndigheter i medlemsstatene
1) kontrollere at den framlagte dokumentasjonen til
støtte for søknaden er i samsvar med artikkel 1213d
og undersøke om vilkårene for å utstede
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHHURSSI\OW
  NXQQH OD YHWHULQ USUHSDUDWHW GHWV XWJDQJVPDWHULDOHU
og om nødvendig dets mellomprodukter eller andre
bestanddeler kontrolleres av et offentlig laboratorium
for kontroll av legemidler eller et laboratorium som
HQ PHGOHPVVWDW KDU XWSHNW WLO GHWWH IRUPnO IRU n
sikre at de prøvingsmetoder som framstilleren har
EHQ\WWHWRJVRPHUEHVNUHYHWLV¡NQDGVGRNXPHQWHQHL
VDPVYDUPHGDUWLNNHOQUI¡UVWHOHGGERNVWDYL HU
WLOIUHGVVWLOOHQGH
  Sn VDPPH PnWH NXQQH NRQWUROOHUH V UOLJ L
samråd med et nasjonalt referanselaboratorium
HOOHU HW IHOOHVVNDSVUHIHUDQVHODERUDWRULXP DW GHQ
analysemetoden for påvisning av restmengder som
søkeren har framlagt i henhold til artikkel 12 nr. 3
ERNVWDYM DQQHWVWUHNSXQNWHUWLOIUHGVVWLOOHQGH
4) kunne kreve at søkeren om nødvendig framlegger
ytterligere opplysninger om punktene nevnt i
DUWLNNHODEFRJG1nUYHGNRPPHQGH
P\QGLJKHW EHQ\WWHU GHQQH PXOLJKHWHQ VNDO IULVWHQH
i artikkel 21 midlertidig oppheves til nødvendige
tilleggsopplysninger er framlagt. Fristene oppheves
også midlertidig for det tidsrom søkeren eventuelt har
WLOnJLPXQWOLJHOOHUVNULIWOLJIRUNODULQJª
13) Artikkel 25 skal lyde:
«Artikkel 25
 9HG XWVWHGHOVH DY HQ PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH VNDO
vedkommende myndighet underrette innehaveren om
den oversikten over preparatets egenskaper som den har
godkjent.
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 9HGNRPPHQGH P\QGLJKHW VNDO WUHIIH DOOH
tiltak som er nødvendige for å sikre at opplysninger
RP YHWHULQ USUHSDUDWHW RJ V UOLJ PHUNLQJHQ RJ
SDNQLQJVYHGOHJJHW HU L VDPVYDU PHG RYHUVLNWHQ RYHU
preparatets egenskaper som ble godkjent ved utstedelsen
av markedsføringstillatelsen eller senere.

2.10.2014

15) I artikkel 27 gjøres følgende endringer:
a)

Nr. 2 og 3 skal lyde:
© 9HGNRPPHQGH P\QGLJKHW NDQ NUHYH DW
innehaveren av markedsføringstillatelsen framlegger
stoffer i tilstrekkelige mengder til at det kan
gjennomføres kontroller for å påvise restmengder av de
berørte veterinærpreparatene.

 9HGNRPPHQGH P\QGLJKHW VNDO XPLGGHOEDUW JM¡UH
markedsføringstillatelsen offentlig tilgjengelig sammen
med oversikten over preparatets egenskaper for hvert
enkelt godkjent veterinærpreparat.

På anmodning fra vedkommende myndighet skal
innehaveren av markedsføringstillatelsen bidra med
teknisk sakkunnskap som letter gjennomføringen
av analysemetoden for påvisning av restmengder av
veterinærpreparater i nasjonale referanselaboratorier
utpekt i samsvar med rådsdirektiv 96/23/EF av 29. april
1996 om kontrolltiltak som skal iverksettes med hensyn
til visse stoffer og deres restmengder i levende dyr og
animalske produkter(*).

 9HGNRPPHQGH P\QGLJKHW VNDO XWDUEHLGH HQ
vurderingsrapport og kommentarer til søknadsmaterialet
PHGKHQV\QWLOUHVXOWDWHQHDYGHIDUPDV¡\WLVNHSU¡YLQJHQH
sikkerhets- og restmengdeprøvingene og de prekliniske og
kliniske prøvingene av det aktuelle veterinærpreparatet.
9XUGHULQJVUDSSRUWHQVNDODMRXUI¡UHVQnUGHWIRUHOLJJHUQ\H
opplysninger av betydning for vurderingen av det aktuelle
YHWHULQ USUHSDUDWHWVNYDOLWHWVLNNHUKHWHOOHUYLUNQLQJ
9HGNRPPHQGH P\QGLJKHW VNDO XPLGGHOEDUW JM¡UH
vurderingsrapporten offentlig tilgjengelig sammen med
VLQ EHJUXQQHOVH IRU XWWDOHOVHQ HWWHU n KD IMHUQHW DOOH
RSSO\VQLQJHUVRPJMHOGHUIRUUHWQLQJVKHPPHOLJKHWHUª

3.
Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal
umiddelbart oversende til vedkommende myndighet
alle nye opplysninger som kan medføre endring i
opplysningene eller dokumentene nevnt i artikkel 12
QUDERJHOOHULYHGOHJJ,

14) I artikkel 26 gjøres følgende endringer:
a)

Særlig skal innehaveren av tillatelsen underrette
vedkommende myndighet om ethvert forbud eller
enhver begrensning som pålegges av vedkommende
myndigheter i en stat der veterinærpreparatet bringes
LRPVHWQLQJRJRPDOOHQ\HRSSO\VQLQJHUVRPNDQKD
betydning for nytte-risikovurderingen av det berørte
veterinærpreparatet.

Nr. 1 skal lyde:
«1.
Markedsføringstillatelsen kan gjøres avhengig
DY DW LQQHKDYHUHQ Sn GHQ LQGUH RJHOOHU GHQ \WUH
HPEDOODVMHRJLSDNQLQJVYHGOHJJHWGHUVRPGHWWHNUHYHV
gir andre opplysninger som er av vesentlig betydning
IRUVLNNHUKHWHQHOOHUIRUKHOVHYHUQHWKHUXQGHUV UOLJH
forsiktighetsregler ved bruk og andre advarsler på
bakgrunn av de kliniske og farmakologiske prøvingene
QHYQWLDUWLNNHOQUERNVWDYM RJDUWLNNHO±G
eller på bakgrunn av de erfaringer som er gjort under
EUXNHQDYYHWHULQ USUHSDUDWHWHWWHUPDUNHGVI¡ULQJHQª

b)

Nr. 2 oppheves.

F

1UVNDOO\GH
«3.
Under særlige omstendigheter og etter samråd
med søkeren kan tillatelsen utstedes med krav om at
V¡NHUHQ LQQI¡UHU V UOLJH IUDPJDQJVPnWHU V UOLJ PHG
KHQV\QWLOYHWHULQ USUHSDUDWHWVVLNNHUKHWXQGHUUHWQLQJ
av vedkommende myndigheter om enhver hendelse
knyttet til bruken av det samt tiltak som skal treffes.
Slike tillatelser kan utstedes bare på et objektivt og
kontrollerbart grunnlag. Opprettholdelse av tillatelsen
skal være avhengig av den årlige nye vurderingen av
GLVVHYLONnUHQHª

For at nytte-risikoforholdet skal kunne vurderes
NRQWLQXHUOLJ NDQ YHGNRPPHQGH P\QGLJKHW QnU VRP
helst anmode innehaveren av markedsføringstillatelsen
om å framlegge opplysninger som viser at nytterisikoforholdet fortsatt er gunstig.
_____________
 ()7 /  DY  V  'LUHNWLYHW HQGUHW
ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 av
V ª
b)

Nr. 4 oppheves.

F

1UVNDOO\GH
«5.
Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal
XPLGGHOEDUW XQGHUUHWWH YHGNRPPHQGH P\QGLJKHWHU
PHG KHQEOLNN Sn HQ WLOODWHOVH RP HQKYHU SODQODJW
endring i opplysningene eller dokumentene nevnt i
DUWLNNHO±Gª
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16) Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 27a
1nU GHW HU XWVWHGW HQ PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH VNDO
innehaveren av tillatelsen underrette vedkommende
P\QGLJKHWLGHQPHGOHPVVWDWVRPXWVWHGWHWLOODWHOVHQRP
datoen da veterinærpreparatet faktisk ble brakt i omsetning
L YHGNRPPHQGH PHGOHPVVWDW LGHW GHW WDV KHQV\Q WLO
veterinærpreparatets ulike godkjente presentasjoner.

Nr. 56/803

5. Dersom et godkjent veterinærpreparat som tidligere
har vært brakt i omsetning i den medlemsstat som utstedte
WLOODWHOVHQIDNWLVNLNNH¿QQHVSnPDUNHGHWLPHGOHPVVWDWHQ
LWUHnUSnUDGYLOWLOODWHOVHQVJ\OGLJKHWIRUYHGNRPPHQGH
veterinærpreparat opphøre.
6. I særlige tilfeller og av hensyn til menneskers eller
dyrs helse kan vedkommende myndighet gi unntak fra nr. 4
RJ6OLNHXQQWDNVNDOY UHEHK¡ULJEHJUXQQHWª
18) Artikkel 30 skal lyde:

Innehaveren skal også underrette vedkommende
myndighet dersom omsetningen av veterinærpreparatet
i vedkommende medlemsstat opphører midlertidig eller
SHUPDQHQW8QGHUUHWQLQJHQVNDOXQQWDWWLV UOLJHWLOIHOOHU
skje minst to måneder før avbruddet i omsetningen av
preparatet.
3n DQPRGQLQJ IUD YHGNRPPHQGH P\QGLJKHW V UOLJ L
IRUELQGHOVHPHGOHJHPLGGHORYHUYnNLQJVNDOLQQHKDYHUHQDY
markedsføringstillatelsen gi vedkommende myndighet alle
opplysninger om omfanget av salget av veterinærpreparatet
samt alle opplysninger innehaveren måtte ha om omfanget
DYUHVHSWHUª
17) Artikkel 28 skal lyde:
«Artikkel 28
1. Uten at det berører nr. 4 og 5 skal en markedsføringstillatelse være gyldig i fem år.
2. Markedsføringstillatelsen kan fornyes etter fem år på
grunnlag av en ny nytte-risikovurdering.
For dette formål skal innehaveren av markedsføringstillatelsen framlegge en konsolidert liste over alle
LQQVHQGWH GRNXPHQWHU PHG KHQV\Q WLO NYDOLWHW VLNNHUKHW
RJYLUNQLQJKHUXQGHUDOOHHQGULQJHUVRPHULQQI¡UWHWWHUDW
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQEOHJLWWPLQVWVHNVPnQHGHUI¡U
markedsføringstillatelsens gyldighet utløper i samsvar med
QU9HGNRPPHQGHP\QGLJKHWNDQQnUVRPKHOVWNUHYHDW
søkeren framlegger dokumentene på listen.
 (Q PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH VRP KDU EOLWW IRUQ\HW
KDU XEHJUHQVHW J\OGLJKHW PHG PLQGUH YHGNRPPHQGH
P\QGLJKHW DY EHUHWWLJHGH JUXQQHU PHG KHQV\Q WLO
OHJHPLGGHORYHUYnNLQJ EHVOXWWHU n IRUQ\H GHQ IRU pQ
ytterligere femårsperiode i samsvar med nr. 2.
4. Dersom en markedsføringstillatelse innen tre
år etter at den ble gitt ikke fører til at det godkjente
veterinærpreparatet faktisk blir brakt i omsetning i den
PHGOHPVVWDW VRP XWVWHGWH WLOODWHOVHQ VNDO WLOODWHOVHQ LNNH
lenger være gyldig.

«Artikkel 30
Markedsføringstillatelse skal ikke gis dersom den
dokumentasjon som framlegges for vedkommende
P\QGLJKHWHU LNNH HU L VDPVYDU PHG DUWLNNHO ±G RJ
artikkel 15.
Tillatelse skal heller ikke gis dersom det ved kontroll av
dokumentene og opplysningene nevnt i artikkel 12 og
artikkel 13 nr. 1 viser seg
a) at veterinærpreparatets nytte-risikoforhold ikke
er gunstig under de godkjente bruksvilkårene; når
anvendelsen gjelder et veterinærpreparat til avlsteknisk
EUXNVNDOGHWWDVV UOLJKHQV\QWLOQ\WWHQIRUG\UVKHOVH
RJYHOIHUGRJWLOIRUEUXNHUVLNNHUKHWHQHOOHU
b) at veterinærpreparatet ikke har noen terapeutisk
YLUNQLQJ HOOHU DW VOLN YLUNQLQJ LNNH HU WLOVWUHNNHOLJ
godtgjort av søkeren med hensyn til den dyreart som
VNDOEHKDQGOHVHOOHU
F  DWYHWHULQ USUHSDUDWHWLNNHKDUGHQDQJLWWHNYDOLWDWLYH
RJNYDQWLWDWLYHVDPPHQVHWQLQJHOOHU
G  DW GHQ WLOEDNHKROGLQJVWLG V¡NHUHQ KDU DQJLWW LNNH HU
lang nok til å sikre at næringsmidler fra det behandlede
dyret ikke inneholder restmengder som kan være
KHOVHIDUOLJHIRUIRUEUXNHUHQHOOHULNNHHUWLOVWUHNNHOLJ
XQGHUE\JGHOOHU
e) at merkingen eller pakningsvedlegget som søkeren
IRUHVOnULNNHHULVDPVYDUPHGGHWWHGLUHNWLYHOOHU
f) at veterinærpreparatet tilbys for salg for en bruk som er
forbudt etter andre fellesskapsbestemmelser.
I påvente av de fellesskapsregler som er i ferd med å
YHGWDVNDQYHGNRPPHQGHP\QGLJKHWLPLGOHUWLGQHNWHnJL
tillatelse for et veterinærpreparat dersom det er nødvendig
IRU n VLNUH YHUQ DY IRONHKHOVHQ IRUEUXNHUQHV KHOVH HOOHU
dyrehelsen.
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Søkeren eller innehaveren av markedsføringstillatelsen
skal være ansvarlig for nøyaktigheten av de framlagte
GRNXPHQWHURJRSSO\VQLQJHUª
19) Overskriften i kapittel 4 skal lyde:
«KAPITTEL 4
Framgangsmåte for gjensidig
GHVHQWUDOLVHUWIUDPJDQJVPnWHª

anerkjennelse

og

20) Artikkel 31-37 skal lyde:
«Artikkel 31
1. Det skal opprettes en samordningsgruppe for å
undersøke alle spørsmål knyttet til markedsføringstillatelse
IRUHWYHWHULQ USUHSDUDWLWRHOOHUÀHUHPHGOHPVVWDWHUHWWHU
framgangsmåtene i dette kapittel. Kontoret skal ha ansvar
for samordningsgruppens sekretariat.
2. Samordningsgruppen skal bestå av én representant
IRU KYHU PHGOHPVVWDW RSSQHYQW IRU HQ SHULRGH Sn WUH nU
som kan fornyes. Medlemmene i samordningsgruppen kan
være ledsaget av sakkyndige.
3. Samordningsgruppen skal fastsette sin forretningsRUGHQVRPVNDOWUHLNUDIWHWWHUDW.RPPLVMRQHQKDUDYJLWWHQ
positiv uttalelse. Samordningsgruppen skal offentliggjøre
sin forretningsorden.
Artikkel 32
1. En søker som ønsker markedsføringstillatelse for
HW YHWHULQ USUHSDUDW L ÀHUH PHGOHPVVWDWHU VNDO LQQJL HQ
søknad basert på identiske søknadsdokumenter i de aktuelle
medlemsstatene. Søknadsdokumentene skal inneholde
alle administrative opplysninger og den vitenskapelige og
tekniske dokumentasjon som er omhandlet i artikkel 1214.
Søknadsdokumentene skal inneholde en liste over de
medlemsstater søknaden gjelder.
Søkeren skal anmode en medlemsstat om å fungere
som rapporterende medlemsstat og om å utarbeide en
vurderingsrapport om veterinærpreparatet i samsvar med
nr. 2 eller 3.
9XUGHULQJVUDSSRUWHQVNDOHYHQWXHOWLQQHKROGHHQYXUGHULQJ
i henhold til artikkel 13 nr. 5 eller artikkel 13a nr. 3.
2. Dersom veterinærpreparatet på søknadstidspunktet
DOOHUHGH KDU InWW PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH VNDO GH EHU¡UWH
medlemsstater
anerkjenne
markedsføringstillatelsen
utstedt av den rapporterende medlemsstat. For dette formål
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skal innehaveren av markedsføringstillatelsen anmode
den rapporterende medlemsstat om enten å utarbeide en
YXUGHULQJVUDSSRUWRPGHWDNWXHOOHYHWHULQ USUHSDUDWHWHOOHU
om nødvendig ajourføre en eksisterende vurderingsrapport.
Den rapporterende medlemsstat skal utarbeide eller
ajourføre vurderingsrapporten innen 90 dager etter at
HQ J\OGLJ V¡NQDG HU PRWWDWW 9XUGHULQJVUDSSRUWHQ RJ
GHQ JRGNMHQWH RYHUVLNWHQ RYHU SUHSDUDWHWV HJHQVNDSHU
merkingen og pakningsvedlegget skal sendes til de berørte
medlemsstater og til søkeren.
3. Dersom det på søknadstidspunktet ikke foreligger
HQ PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH IRU YHWHULQ USUHSDUDWHW VNDO
søkeren anmode den rapporterende medlemsstat om
n XWDUEHLGH HW XWNDVW WLO YXUGHULQJVUDSSRUW HW XWNDVW WLO
oversikt over preparatets egenskaper og et utkast til merking
og pakningsvedlegg. Den rapporterende medlemsstat
skal utarbeide disse utkastene innen 120 dager etter at en
J\OGLJV¡NQDGHUPRWWDWWRJVNDORYHUVHQGHGHPWLOEHU¡UWH
medlemsstater og til søkeren.
4. Innen 90 dager etter at dokumentene nevnt i nr. 2
RJ  HU PRWWDWW VNDO GH EHU¡UWH PHGOHPVVWDWHU JRGNMHQQH
YXUGHULQJVUDSSRUWHQ RYHUVLNWHQ RYHU SUHSDUDWHWV
HJHQVNDSHU PHUNLQJHQ RJ SDNQLQJVYHGOHJJHW RJ
underrette den rapporterende medlemsstat om dette. Den
rapporterende medlemsstat skal registrere at alle parter er
HQLJHDYVOXWWHIUDPJDQJVPnWHQRJXQGHUUHWWHV¡NHUHQRP
dette.
5. Hver medlemsstat der en søknad er inngitt i
VDPVYDU PHG QU  VNDO LQQHQ  GDJHU HWWHU DW GHW HU
IDVWVOnWW HQLJKHW WUHIIH HQ EHVOXWQLQJ L VDPVYDU PHG GHQ
JRGNMHQWHYXUGHULQJVUDSSRUWHQRYHUVLNWHQRYHUSUHSDUDWHWV
HJHQVNDSHUPHUNLQJHQRJSDNQLQJVYHGOHJJHW
Artikkel 33
1. Dersom en medlemsstat på grunn av mulig alvorlig
fare for menneskers eller dyrs helse eller for miljøet ikke
NDQ JRGNMHQQH YXUGHULQJVUDSSRUWHQ RYHUVLNWHQ RYHU
SUHSDUDWHWV HJHQVNDSHU PHUNLQJHQ RJ SDNQLQJVYHGOHJJHW
LQQHQ IULVWHQ IDVWVDWW L DUWLNNHO  QU  VNDO GHQ JL GHQ
UDSSRUWHUHQGHPHGOHPVVWDWGHDQGUHEHU¡UWHPHGOHPVVWDWHU
og søkeren en utførlig begrunnelse for sitt standpunkt.
Samordningsgruppen skal umiddelbart underrettes om
hvilke punkter det er uenighet om.
'HUVRP HQ PHGOHPVVWDW GHU GHW HU LQQJLWW HQ V¡NQDG
SnEHURSHUVHJGHJUXQQHQHVRPHUQHYQWLDUWLNNHOQU
skal den ikke lenger anses som en berørt medlemsstat i
henhold til dette kapittel.
2. Kommisjonen skal vedta retningslinjer der det
GH¿QHUHV KYD VRP PHQHV PHG PXOLJ DOYRUOLJ IDUH IRU
menneskers eller dyrs helse eller for miljøet.
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3. Innenfor samordningsgruppen skal alle medlemsstatene nevnt i nr. 1 gjøre sitt ytterste for å komme til
enighet om hvilke tiltak som skal treffes. De skal gi
søkeren mulighet til å framsette sine synspunkter muntlig
eller skriftlig. Dersom medlemsstatene kommer til enighet
innen 60 dager etter at underretningen om de punktene det
HUXHQLJKHWRPHUVHQGWWLOVDPRUGQLQJVJUXSSHQVNDOGHQ
rapporterende medlemsstat registrere at de har kommet til
HQLJKHW DYVOXWWH IUDPJDQJVPnWHQ RJ XQGHUUHWWH V¡NHUHQ
om dette. Artikkel 32 nr. 5 får anvendelse.

4. Dersom medlemsstatene ikke har kommet til enighet
LQQHQ IULVWHQ Sn  GDJHU VNDO .RQWRUHW XPLGGHOEDUW
underrettes om dette med sikte på anvendelse av
IUDPJDQJVPnWHQLDUWLNNHORJ.RQWRUHWVNDOJLV
en utførlig beskrivelse av de saker medlemsstatene ikke har
NRPPHWWLOHQLJKHWRPRJDYJUXQQHQHWLOGHQQHXHQLJKHWHQ
Søkeren skal ha en kopi av disse opplysningene.

5. Så snart søkeren er underrettet om at saken er forelagt
.RQWRUHWVNDOYHGNRPPHQGHRPJnHQGHVHQGH.RQWRUHWHQ
kopi av opplysningene og dokumentene nevnt i artikkel 32
nr. 1 første ledd.

6. I tilfellet nevnt i nr. 4 kan medlemsstater
som har godkjent den rapporterende medlemsstats
YXUGHULQJVUDSSRUW XWNDVWHW WLO RYHUVLNW RYHU SUHSDUDWHWV
HJHQVNDSHU VDPW PHUNLQJHQ RJ SDNQLQJVYHGOHJJHW Sn
søkerens anmodning godkjenne veterinærpreparatet uten
å vente på utfallet av framgangsmåten i artikkel 36. I så
IDOOVNDOGHQWLOODWHOVHQVRPHUJLWWLNNHEHU¡UHXWIDOOHWDY
nevnte framgangsmåte.

Artikkel 34

1. Dersom samme veterinærpreparat er gjenstand for to
HOOHU ÀHUH V¡NQDGHU RP PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH IUDPODJW
L VDPVYDU PHG DUWLNNHO  ±  RJ PHGOHPVVWDWHQH
KDU JMRUW LQQE\UGHV DYYLNHQGH YHGWDN RP XWVWHGHOVH
PLGOHUWLGLJ RSSKHYLQJ HOOHU WLOEDNHNDOOLQJ DY WLOODWHOVHQ
NDQ HQ PHGOHPVVWDW .RPPLVMRQHQ HOOHU LQQHKDYHUHQ DY
markedsføringstillatelsen forelegge saken for Komiteen for
YHWHULQ USUHSDUDWHU KHUHWWHU NDOW ©.RPLWHHQª PHG VLNWH
SnDQYHQGHOVHDYIUDPJDQJVPnWHQLDUWLNNHORJ

2. For å fremme harmonisering av veterinærpreparater
VRP HU JRGNMHQW L )HOOHVVNDSHW RJ JM¡UH EHVWHPPHOVHQH
L DUWLNNHO  RJ  PHU YLUNQLQJVIXOOH VNDO
medlemsstatene senest 30. april 2005 oversende en liste
til samordningsgruppen over de veterinærpreparater som
det bør utarbeides en harmonisert oversikt over preparatets
produktegenskaper for.
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Samordningsgruppen skal opprette en liste over
veterinærpreparater på grunnlag av medlemsstatenes
forslag og oversende den til Kommisjonen.
9HWHULQ USUHSDUDWHQH Sn OLVWHQ VNDO Y UH XQGHUODJW
bestemmelsene i nr. 1 i samsvar med en tidsplan utarbeidet
i samarbeid med Kontoret.
.RPPLVMRQHQVNDOLVDPDUEHLGPHG.RQWRUHWRJLGHWGHW
WDVKHQV\QWLOGHEHU¡UWHSDUWHUVV\QVSXQNWHUXWDUEHLGHGHQ
endelige listen og tidsplanen.
Artikkel 35
 0HGOHPVVWDWHQH .RPPLVMRQHQ V¡NHUHQ HOOHU
innehaveren av markedsføringstillatelsen skal i særlige
WLOIHOOHU GHU )HOOHVVNDSHWV LQWHUHVVHU EHU¡UHV IRUHOHJJH
saken for Komiteen med henblikk på anvendelse av
IUDPJDQJVPnWHQ L DUWLNNHO   RJ  I¡U GHW JM¡UHV
YHGWDN RP HQ DQPRGQLQJ RP PLGOHUWLGLJ RSSKHYLQJ
HOOHU WLOEDNHNDOOLQJ DY HQ PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH
eller om enhver annen endring av vilkårene for en
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH VRP V\QHV Q¡GYHQGLJ V UOLJ IRU
å ta hensyn til opplysningene innhentet i samsvar med
DYGHOLQJ9,,
Den berørte medlemsstat eller Kommisjonen skal
klart angi hvilken sak som er forelagt Komiteen til
XWWDOHOVH RJ VNDO XQGHUUHWWH V¡NHUHQ HOOHU LQQHKDYHUHQ DY
markedsføringstillatelsen om dette.
Medlemsstaten og søkeren eller innehaveren av
markedsføringstillatelsen skal oversende Komiteen alle
tilgjengelige opplysninger om den aktuelle saken.
2. Dersom henvisningen til Komiteen gjelder en rekke
YHWHULQ USUHSDUDWHU HOOHU HQ KHO WHUDSHXWLVN NODVVH NDQ
Kontoret begrense framgangsmåten til visse særlige deler
av tillatelsen.
I så fall får artikkel 39 anvendelse på disse veterinærpreparatene bare dersom de er omfattet av framgangsmåtene
for markedsføringstillatelse nevnt i dette kapittel.
Artikkel 36
1. Når det vises til framgangsmåten fastsatt i denne
DUWLNNHO VNDO .RPLWHHQ EHKDQGOH GHQ DNWXHOOH VDNHQ RJ
avgi en grunngitt uttalelse innen 60 dager etter at den har
fått seg forelagt saken.
I saker som forelegges Komiteen i samsvar med
DUWLNNHO  RJ  NDQ .RPLWHHQ LPLGOHUWLG IRUOHQJH
GHQQH IULVWHQ \WWHUOLJHUH PHG LQQWLO  GDJHU LGHW GHW
tas hensyn til synspunkter fra de berørte innehavere av
markedsføringstillatelse.
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'HUVRP VDNHQ KDVWHU NDQ .RPLWHHQ IDVWVHWWH HQ NRUWHUH
frist etter forslag fra lederen.
2. I forbindelse med saksbehandlingen skal Komiteen
utpeke et av sine medlemmer til rapportør. Komiteen kan
også utpeke uavhengige sakkyndige som skal gi den råd
RPEHVWHPWHVS¡UVPnO1nU.RPLWHHQXWSHNHUVDNN\QGLJH
VNDO GHQ GH¿QHUH GHUHV RSSJDYHU RJ DQJL HQ IULVW IRU QnU
disse oppgavene skal være utført.
3. Før Komiteen avgir sin uttalelse skal den gi søkeren
eller innehaveren av markedsføringstillatelsen mulighet
til framlegge skriftlige og muntlige forklaringer innen en
tidsfrist som Komiteen skal fastsette.
Komiteens uttalelse skal følges av et utkast til oversikt
over preparatets egenskaper og et utkast til merking og
pakningsvedlegg.
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Innen 60 dager etter å ha mottatt begrunnelsen for
anmodningen skal Komiteen foreta en ny vurdering
av uttalelsen i samsvar med artikkel 62 nr. 1 fjerde
ledd i forordning (EF) nr. 726/2004. Begrunnelsen for
konklusjonen skal vedlegges vurderingsrapporten nevnt i
nr. 5 i denne artikkel.

5. Innen 15 dager etter at Komiteen har vedtatt
VLQ HQGHOLJH XWWDOHOVH VNDO .RQWRUHW RYHUVHQGH GHQ
WLO PHGOHPVVWDWHQH .RPPLVMRQHQ RJ V¡NHUHQ HOOHU
LQQHKDYHUHQ DY PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQ VDPPHQ
med en rapport med en redegjørelse om vurderingen av
veterinærpreparatet og begrunnelsen for sine konklusjoner.

Dersom det avgis en positiv uttalelse om utstedelse eller
RSSUHWWKROGHOVH DY HQ PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH VNDO
følgende vedlegges uttalelsen:

'HUVRP .RPLWHHQ ¿QQHU GHW KHQVLNWVPHVVLJ NDQ GHQ
anmode en hvilken som helst annen person om å framlegge
opplysninger om saken den har til behandling.

a) et utkast til oversikt over preparatets egenskaper som
nevnt i artikkel 14; dette vil om nødvendig avspeile
IRUVNMHOOHULGHYHWHULQ UHIRUKROGLPHGOHPVVWDWHQH

Komiteen kan utsette fristen nevnt i nr. 1 for å gi søkeren
eller innehaveren av markedsføringstillatelsen mulighet til
å forberede sine forklaringer.

b) eventuelle vilkår for utstedelse av tillatelsen som
GH¿QHUWLQU

4. Kontoret skal omgående underrette søkeren eller
innehaveren av markedsføringstillatelsen dersom det i
Komiteens uttalelse gis uttrykk for

F  Q UPHUH RSSO\VQLQJHU RP HYHQWXHOOH DQEHIDOWH YLONnU
eller begrensninger med hensyn til en sikker og effektiv
EUXNDYYHWHULQ USUHSDUDWHWRJ

± DWV¡NQDGHQLNNHRSSI\OOHUNULWHULHQHIRUJRGNMHQQLQJ
eller

d) forslag merking og pakningsvedlegg.

–

at oversikten over preparatets egenskaper som
er foreslått av søkeren eller innehaveren av
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQ L VDPVYDU PHG DUWLNNHO 
E¡UHQGUHVHOOHU

± DWWLOODWHOVHQE¡UJM¡UHVDYKHQJLJDYYLVVHYLONnUGYV
vilkår som anses å være av avgjørende betydning for
HQ VLNNHU RJ HIIHNWLY EUXN DY YHWHULQ USUHSDUDWHW
KHUXQGHUOHJHPLGGHORYHUYnNLQJHOOHU
± DWHQPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHE¡URSSKHYHVPLGOHUWLGLJ
endres eller tilbakekalles.
,QQHQGDJHUHWWHUDWXWWDOHOVHQHUPRWWDWWNDQV¡NHUHQHOOHU
innehaveren av markedsføringstillatelsen skriftlig meddele
Kontoret at vedkommende har til hensikt å anmode om
en ny vurdering av uttalelsen. I slike tilfeller skal søkeren
eller innehaveren av markedsføringstillatelsen oversende
Kontoret en utførlig begrunnelse for anmodningen innen
60 dager etter mottak av uttalelsen.

Artikkel 37

Innen 15 dager etter å ha mottatt uttalelsen skal
Kommisjonen utarbeide et utkast til det vedtak som skal
JM¡UHVLIRUELQGHOVHPHGV¡NQDGHQLGHWGHWWDVKHQV\QWLO
fellesskapsretten.

Dersom det i henhold til utkastet til vedtak skal utstedes
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHVNDOGRNXPHQWHQHQHYQWLDUWLNNHO
36 nr. 5 annet ledd vedlegges.

Dersom utkastet til vedtak unntaksvis ikke er i samsvar
PHG.RQWRUHWVXWWDOHOVHVNDO.RPPLVMRQHQRJVnYHGOHJJH
en utførlig redegjørelse om grunnene til ulikhetene.

Utkastet til vedtak skal oversendes medlemsstatene og
V¡NHUHQHOOHULQQHKDYHUHQDYPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQª
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21) I artikkel 38 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1.
Kommisjonen skal gjøre et endelig vedtak etter
framgangsmåten nevnt i artikkel 89 nr. 3 innen 15 dager
HWWHUDYVOXWQLQJHQDYGHQQHIUDPJDQJVPnWHQª
b) I nr. 2 skal annet og tredje strekpunkt lyde:
«— at medlemsstatene skal ha minst 22 dager på
seg til å oversende Kommisjonen sine skriftlige
merknader til utkastet til vedtak. Dersom vedtaket
KDVWHUNDQLPLGOHUWLGOHGHUHQIDVWVHWWHHQNRUWHUH
frist etter hvor mye saken haster. Fristen skal ikke
Y UH NRUWHUH HQQ IHP GDJHU XQQWDWW L V UOLJH
WLOIHOOHU
—

F

at medlemsstatene skal ha mulighet til skriftlig å
anmode om at utkastet til vedtak behandles i et
SOHQXPVP¡WHL'HQIDVWHNRPLWpª

1UVNDOO\GH
© 9HGWDNHW RPKDQGOHW L QU  VNDO UHWWHV WLO DOOH
PHGOHPVVWDWHU RJ VNDO PHGGHOHV LQQHKDYHUHQ DY
markedsføringstillatelsen eller søkeren. De berørte
medlemsstater og den rapporterende medlemsstat skal
HQWHQ JL HOOHU WLOEDNHNDOOH PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQ
eller foreta de endringer i vilkårene for tillatelsen som
PnWWH Y UH Q¡GYHQGLJH IRU n HWWHUNRPPH YHGWDNHW
LQQHQ  GDJHU HWWHU DW GHW HU PHGGHOW RJ VNDO L GHQ
forbindelse vise til vedtaket. De skal underrette
.RPPLVMRQHQRJ.RQWRUHWRPGHWWHª

22) Artikkel 39 nr. 1 tredje ledd oppheves.

Nr. 56/807

25) I artikkel 44 skal nytt ledd lyde:
«4. Medlemsstatene skal oversende en kopi av
framstillingstillatelsen nevnt i nr. 1 til Kontoret. Kontoret
skal legge inn disse opplysningene i Fellesskapets database
QHYQWLDUWLNNHOQUª
26) Artikkel 50 bokstav f) skal lyde:
«f) å overholde prinsippene og retningslinjene for god
framstillingspraksis for veterinærpreparater og som
utgangsmaterialer bruke bare virksomme stoffer som
er framstilt i samsvar med de utførlige retningslinjene
IRUJRGIUDPVWLOOLQJVSUDNVLVIRUXWJDQJVPDWHULDOHUª
27) Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 50a
1. I dette direktiv skal framstilling av virksomme stoffer
VRP EUXNHV VRP XWJDQJVPDWHULDOHU RPIDWWH IXOOVWHQGLJ
eller delvis framstilling eller import av et virksomt stoff
VRP EUXNHV VRP HW XWJDQJVPDWHULDOH VRP GH¿QHUW L
YHGOHJJ , GHO  DYVQLWW & VDPW GH XOLNH SURVHVVHQH PHG
RSSGHOLQJSDNNLQJHOOHUSUHVHQWDVMRQI¡UVWRIIHWLQQJnULHW
YHWHULQ USUHSDUDW KHUXQGHU RPSDNNLQJ HOOHU RPPHUNLQJ
som utføres av en distributør av utgangsmaterialer.
2. Eventuelle endringer som er nødvendige for å tilpasse
bestemmelsene i denne artikkel til den vitenskapelige og
WHNQLVNHXWYLNOLQJVNDOYHGWDVHWWHUIUDPJDQJVPnWHQQHYQW
LDUWLNNHOQUª
28) I artikkel 51 skal nye ledd lyde:
«Prinsippene nevnt i artikkel 50 bokstav f) for god
framstillingspraksis for framstilling av virksomme stoffer
VRP EUXNHV VRP XWJDQJVPDWHULDOHU VNDO YHGWDV L IRUP DY
utførlige retningslinjer.

23) Artikkel 42 nr. 2 skal lyde:
«2. Minst hvert tiende år skal Kommisjonen
offentliggjøre en rapport om de erfaringer som er gjort på
JUXQQODJDYIUDPJDQJVPnWHQHEHVNUHYHWLGHWWHNDSLWWHORJ
foreslå eventuelle endringer som måtte være nødvendige
for å forbedre disse framgangsmåtene. Kommisjonen
skal oversende denne rapporten til Europaparlamentet og
5nGHWª
24) Artikkel 43 skal lyde:
«Artikkel 43
$UWLNNHO  QU   RJ  RJ DUWLNNHO  InU LNNH
anvendelse på de homøopatiske veterinærpreparatene
nevnt i artikkel 17.
Artikkel 3238 får ikke anvendelse på de homøopatiske
YHWHULQ USUHSDUDWHQHQHYQWLDUWLNNHOQUª

Kommisjonen skal også offentliggjøre retningslinjer for
IRUP RJ LQQKROG IRU WLOODWHOVHQ QHYQW L DUWLNNHO  QU 
for rapportene nevnt i artikkel 80 nr. 3 og for form og
LQQKROG IRU VHUWL¿NDWHW IRU JRG IUDPVWLOOLQJVSUDNVLV QHYQW
LDUWLNNHOQUª
29) Artikkel 53 nr. 1 skal lyde:
© 0HGOHPVVWDWHQHVNDOSnVHDWGHQNYDOL¿VHUWHSHUVRQHQ
QHYQW L DUWLNNHO  QU  RSSI\OOHU NYDOL¿NDVMRQVNUDYHQH
QHYQWLQURJª
30) Artikkel 54 nr. 1 skal lyde:
«1. En person som i en medlemsstat utøvde den
virksomhet som utøves av personen nevnt i artikkel 52 nr. 1
på tidspunktet for gjennomføringen av direktiv 81/851/
() PHQ XWHQ n RSSI\OOH EHVWHPPHOVHQH L DUWLNNHO 
VNDO Y UH NYDOL¿VHUW WLO IRUWVDWW n XW¡YH VOLN YLUNVRPKHW L
)HOOHVVNDSHWª
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v) Bokstav g) skal lyde:

31) Artikkel 55 nr. 1 bokstav b skal lyde:

«g) tilbakeholdingstiden for veterinærpreparater
som skal tilføres arter bestemt til næringsPLGGHOSURGXNVMRQ IRU DOOH EHU¡UWH DUWHU RJ
for de ulike berørte næringsmidlene (kjøtt og
VODNWHDYIDOO HJJ PHON KRQQLQJ  KHUXQGHU
opplysning om når tilbakeholdingstiden er lik
QXOOª

«b) at hvert produksjonsparti med veterinærpreparater som
HULPSRUWHUWIUDWUHGMHVWDWHUXDQVHWWRPGHWHUIUDPVWLOW
L )HOOHVVNDSHW L HQ PHGOHPVVWDW KDU Y UW XQGHUNDVWHW
HQ IXOOVWHQGLJ NYDOLWDWLY DQDO\VH HQ NYDQWLWDWLY
analyse av minst alle virksomme stoffer og alle andre
prøvinger eller kontroller som er nødvendige for å sikre
veterinærpreparatenes kvalitet i henhold til de krav som
EOHVWLOWLIRUELQGHOVHPHGPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQª

vi) Bokstav j) skal lyde:
«j) eventuelt særlige forsiktighetsregler ved
disponering av ubrukte veterinærpreparater eller
DYIDOO VRP VWDPPHU IUD YHWHULQ USUHSDUDWHU
samt en henvisning til eventuelle egnede
LQQVDPOLQJVV\VWHPHUª

32) I artikkel 58 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 gjøres følgende endringer:
i) Innledende tekst skal lyde:
«Med unntak for veterinærpreparatene nevnt i
artikkel 17 nr. 1 skal vedkommende myndighet
godkjenne den indre og ytre emballasjen for
veterinærpreparater. Emballasjen skal være forsynt
PHGI¡OJHQGHOHWWOHVHOLJHRSSO\VQLQJHUVRPVNDO
være i samsvar med opplysninger og dokumenter
framlagt i henhold til artikkel 1213d og med
RYHUVLNWHQRYHUSUHSDUDWHWVHJHQVNDSHUª

vii) Bokstav l) skal lyde:
©O  DQJLYHOVHQ ©WLO YHWHULQ U EUXNª HOOHU QnU GHW
JMHOGHUYHWHULQ USUHSDUDWHUQHYQWLDUWLNNHO
angivelsen «til veterinær bruk — bare etter
UHVHSWIUDYHWHULQ Uªª
b)

«a) veterinærpreparatets navn etterfulgt av dets
styrke og legemiddelform. Fellesnavnet skal
tas med dersom veterinærpreparatet inneholder
bare ett virksomt stoff og dersom dets navn er
HWIDQWDVLQDYQ

Disse tilleggsopplysningene skal vises i en boks med blå
kant rundt slik at de klart kan skilles fra opplysningene
QHYQWLQUª
33) I artikkel 59 gjøres følgende endringer:
a)

iv) Bokstav f) skal lyde:
«f) hvilke dyrearter veterinærpreparatet er
EHUHJQHW Sn WLOI¡UVHOVPnWH RJ RP Q¡GYHQGLJ
tilførselsvei. Det skal settes av plass til å angi
IRUVNUHYHWGRVHª

Innledende tekst skal lyde:
© 1nU GHW GUHLHU VHJ RP DPSXOOHU VNDO
opplysningene nevnt i artikkel 58 nr. 1 angis på den
ytre emballasjen. På den indre emballasjen er imidlertid
EDUHI¡OJHQGHRSSO\VQLQJHUQ¡GYHQGLJHª

iii) Bokstav e) skal lyde:
©H QDYQHOOHU¿UPDRJERSHOHOOHUIRUUHWQLQJVNRQWRU
for innehaveren av markedsføringstillatelsen
og eventuelt for representanten utpekt av
LQQHKDYHUHQDYPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQª

Følgende nytt nummer skal lyde:
«5.
Når det gjelder veterinærpreparater som er gitt
markedsføringstillatelse i henhold til forordning (EF)
QUNDQPHGOHPVVWDWHQHWLOODWHHOOHUNUHYHDW
den ytre emballasjen inneholder tilleggsopplysninger
RPGLVWULEXVMRQEHVLWWHOVHVDOJHOOHUDQGUHQ¡GYHQGLJH
IRUVLNWLJKHWVUHJOHU IRUXWVDWW DW VOLNH RSSO\VQLQJHU
ikke er i strid med fellesskapsretten eller vilkårene
for markedsføringstillatelsen og ikke har karakter av
reklame.

ii) Bokstav a) og b) skal lyde:

b) den kvalitative og kvantitative sammensetning
DY YLUNVRPPH VWRIIHU XWWU\NW SHU HQKHW HOOHU
DYKHQJLJ DY WLOI¡UVHOVIRUPHQ IRU HW EHVWHPW
YROXP HOOHU HQ EHVWHPW YHNW YHG EUXN DY
IHOOHVQDYQHQHª

2.10.2014

b)

Nr. 2 og 3 skal lyde:
«2.
Med hensyn til mindre indre emballasjeenheter
HQQ DPSXOOHU VRP LQQHKROGHU EDUH pQ HQNHOWGRVH RJ
der det ikke lar seg gjøre å gi opplysningene nevnt i
QUInUNUDYHQHLDUWLNNHOQURJDQYHQGHOVH
bare på den ytre emballasjen.
3.
Opplysningene nevnt i nr. 1 tredje og sjette
strekpunkt skal gis på veterinærpreparatenes ytre og
LQGUH HPEDOODVMH Sn GHW HOOHU GH VSUnN VRP EUXNHV L
VWDWHQGHUGHEULQJHVLRPVHWQLQJª
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34) Artikkel 60 skal lyde:
«Artikkel 60
'HUVRP GHW LNNH HU QRHQ \WUH HPEDOODVMH VNDO DOOH
opplysninger som i henhold til artikkel 58 og 59 skal være
SnI¡UWQHYQWHHPEDOODVMHYLVHVSnGHQLQGUHHPEDOODVMHQª
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tas med dersom veterinærpreparatet inneholder
EDUH HWW YLUNVRPW VWRII RJ GHUVRP GHWV QDYQ
er et fantasinavn. Dersom veterinærpreparatet
er godkjent etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 3143 under forskjellige navn i de
EHU¡UWHPHGOHPVVWDWHUHQOLVWHRYHUGHQDYQHQH
VRPHUJRGNMHQWLKYHUHQNHOWPHGOHPVVWDWª
F  1URSSKHYHV

35) I artikkel 61 gjøres følgende endringer:
36) Artikkel 62 skal lyde:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1.
Et veterinærpreparats emballasje skal inneholde
HWSDNQLQJVYHGOHJJPHGPLQGUHDOOHRSSO\VQLQJHUVRP
NUHYHVLKHQKROGWLOGHQQHDUWLNNHONDQJLVSnGHQLQGUH
og den ytre emballasjen. Medlemsstatene skal treffe
alle nødvendige tiltak for å sikre at pakningsvedlegget
omhandler bare det veterinærpreparat det er vedlagt.
Pakningsvedlegget skal være skrevet slik at det er
IRUVWnHOLJIRURIIHQWOLJKHWHQRJSnGHWHOOHUGHRI¿VLHOOH
språk i medlemsstaten der preparatet markedsføres.
Bestemmelsen i første ledd skal ikke være til hinder
IRUDWSDNQLQJVYHGOHJJHWNDQIRUHOLJJHSnÀHUHVSUnN
forutsatt at de samme opplysningene gis på alle språk.
9HGNRPPHQGH P\QGLJKHWHU NDQ XQQWD PHUNLQJ
og pakningsvedlegg for visse veterinærpreparater
IUD NUDYHW RP DW YLVVH RSSO\VQLQJHU VNDO DQJLV RJ
at pakningsvedlegget skal foreligge på det eller de
RI¿VLHOOHVSUnNLPHGOHPVVWDWHQGHUSUHSDUDWHWEULQJHV
L RPVHWQLQJ QnU GHW DNWXHOOH YHWHULQ USUHSDUDWHW HU
EHUHJQHWSnnEOLWLOI¡UWEDUHDYYHWHULQ Uª
b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:
i) Innledende tekst skal lyde:
©
9HGNRPPHQGH P\QGLJKHWHU VNDO JRGkjenne pakningsvedlegg. Pakningsvedlegg skal
LQQHKROGH PLQVW I¡OJHQGH RSSO\VQLQJHU L GHQ DQJLWWH UHNNHI¡OJHQ VRP VNDO Y UH L VDPVYDU PHG
opplysningene og dokumentene framlagt i henhold
til artikkel 1213d og den godkjente oversikten over
SUHSDUDWHWVHJHQVNDSHUª
ii) Bokstav a) og b) skal lyde:
©D QDYQHOOHU¿UPDRJERSHOHOOHUIRUUHWQLQJVNRQWRU
for innehaveren av markedsføringstillatelsen og
IRUIUDPVWLOOHUHQRJHYHQWXHOWIRUUHSUHVHQWDQWHQ
IRULQQHKDYHUHQDYPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQ
b) veterinærpreparatets navn etterfulgt av dets
styrke og legemiddelform. Fellesnavnet skal

«Artikkel 62
Dersom bestemmelsene i denne avdeling ikke
RYHUKROGHV RJ HQ RSSIRUGULQJ WLO UHWWH YHGNRPPHQGH
LNNH KDU JLWW UHVXOWDW NDQ YHGNRPPHQGH P\QGLJKHWHU L
medlemsstatene midlertidig oppheve eller tilbakekalle
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQª
37) I artikkel 64 nr. 2 gjøres følgende endringer:
a) Innledende tekst skal lyde:
«2.
I
tillegg
til
den
klare
angivelsen
«homøopatisk veterinærpreparat uten godkjente
WHUDSHXWLVNH LQGLNDVMRQHUª VNDO PHUNLQJHQ RJ
eventuelt pakningsvedlegget til de homøopatiske
veterinærpreparatene nevnt i artikkel 17 nr. 1 inneholde
EDUHI¡OJHQGHRSSO\VQLQJHUª
b) Første strekpunkt skal lyde:
«— stamproduktets eller stamproduktenes vitenVNDSHOLJH QDYQ HWWHUIXOJW DY IRUW\QQLQJVJUDGHQ
ved bruk av symbolene i den farmakopé som
brukes i samsvar med artikkel 1 nr. 8; dersom det
homøopatiske veterinærpreparatet er sammensatt
DYÀHUHVWDPSURGXNWHUNDQPHUNLQJHQLQQHKROGH
et fantasinavn i tillegg til det vitenskapelige
QDYQHWSnVWDPSURGXNWHQHª
 2YHUVNULIWHQLDYGHOLQJ9,VNDOO\GH
©$9'(/,1*9,
BESITTELSE, DISTRIBUSJON OG UTLEVERING
$99(7(5,1535(3$5$7(5ª
39) I artikkel 65 gjøres følgende endringer:
a) Nytt nummer skal lyde:
«3a. Innehaveren av en distribusjonstillatelse skal ha
en beredskapsplan som sikrer effektiv gjennomføring
av enhver tilbakekalling av et veterinærpreparat fra
markedet som pålegges av vedkommende myndigheter
eller utføres i samarbeid med framstilleren av det
aktuelle veterinærpreparatet eller med innehaveren av
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQª
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b) Nytt nr. 5 skal lyde:
«5.
En distributør som ikke er innehaver av
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQ RJ VRP LPSRUWHUHU HW
YHWHULQ USUHSDUDW IUD HQ DQQHQ PHGOHPVVWDW VNDO
underrette innehaveren av markedsføringstillatelsen
og vedkommende myndighet i medlemsstaten
VRP YHWHULQ USUHSDUDWHW VNDO LPSRUWHUHV WLO RP DW
vedkommende har til hensikt å importere preparatet.
Når det gjelder preparater som ikke er omfattet av en
markedsføringstillatelse i henhold til forordning (EF)
QU  VNDO XQGHUUHWQLQJHQ WLO YHGNRPPHQGH
myndighet ikke berøre ytterligere framgangsmåter
som måtte være fastsatt i lovgivningen i den berørte
PHGOHPVVWDWª
40) I artikkel 66 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 2 gjøres følgende endringer:
i) Innledende tekst skal lyde:
«Enhver person som i henhold til nr. 1 har rett til
nXWOHYHUHYHWHULQ USUHSDUDWHUVNDOI¡UHGHWDOMHUWH
IRUWHJQHOVHURYHUUHVHSWSOLNWLJHYHWHULQ USUHSDUDWHU
og følgende opplysninger skal registreres for alle
LQQHOOHUXWJnHQGHWUDQVDNVMRQHUª
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«Uten at det berører strengere fellesskapsbestemmelser eller nasjonale regler for utlevering
DYYHWHULQ USUHSDUDWHURJIRUnYHUQHPHQQHVNHUV
RJG\UVKHOVHVNDOGHWNUHYHVUHVHSWIUDYHWHULQ U
for utlevering av følgende veterinærpreparater til
DOOPHQQKHWHQª
ii) Ny bokstav skal lyde:
«aa) veterinærpreparater for dyr bestemt til
næringsmiddelproduksjon.
Medlemsstatene kan imidlertid gi unntak fra
dette kravet i henhold til kriterier fastsatt etter
framgangsmåten nevnt i artikkel 89 nr. 2.
Medlemsstatene kan fortsatt anvende nasjonale bestemmelser fram til enten
i) datoen for anvendelse av beslutningen
YHGWDWWLVDPVYDUPHGI¡UVWHOHGGHOOHU
LL   MDQXDU  GHUVRP LQJHQ VOLN
beslutning er vedtatt innen 31. desember
ª
iii) Bokstav b) tredje strekpunkt oppheves.

ii) Tredje ledd skal lyde:
iv) Bokstav d) skal lyde:
«Disse fortegnelsene skal være tilgjengelige for
vedkommende myndigheter med henblikk på
LQVSHNVMRQLIHPnUª

©G  RI¿VLQHOOH SUHSDUDWHU L KHQKROG WLO DUWLNNHO 
QU  ERNVWDY E  VRP HU EHUHJQHW Sn G\U
EHVWHPWWLOQ ULQJVPLGGHOSURGXNVMRQª

b) Nr. 3 skal lyde:
b) Annet ledd skal lyde:
«3.
Medlemsstatene kan på sitt territorium
tillate at veterinærpreparater for dyr bestemt til
næringsmiddelproduksjon som det kreves resept fra
YHWHULQ U IRU XWOHYHUHV DY HOOHU XQGHU RSSV\Q DY HQ
SHUVRQVRPHUUHJLVWUHUWIRUGHWWHIRUPnORJVRPVLNUHU
HJQHGH NYDOL¿NDVMRQHU UHJLVWUHULQJ RJ UDSSRUWHULQJ L
samsvar med nasjonal lovgivning. Medlemsstatene skal
underrette Kommisjonen om relevante bestemmelser
i nasjonal lovgivning. Denne bestemmelsen får ikke
anvendelse på levering av veterinærpreparater for oral
HOOHUSDUHQWHUDOEHKDQGOLQJDYEDNWHULHLQIHNVMRQHUª
F  1URSSKHYHV
41) I artikkel 67 gjøres følgende endringer:
a) I første ledd gjøres følgende endringer:
i) Innledende tekst skal lyde:

«Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak med
hensyn til reseptpliktige veterinærpreparater for å sikre
DWGHQPHQJGHVRPIRUVNULYHVRJXWOHYHUHVEHJUHQVHV
til den minste mengden som kreves for den aktuelle
behandlingen eller terapien.
Dessuten skal det kreves resept for nye
veterinærpreparater som inneholder et virksomt stoff
som har vært godkjent til bruk i et veterinærpreparat i
PLQGUHHQQIHPnUª
42) Nr. 69 første ledd skal lyde:
«Medlemsstatene skal påse at den som eier eller har ansvar
IRU G\U EHVWHPW WLO Q ULQJVPLGGHOSURGXNVMRQ NDQ EHYLVH
DQVNDIIHOVH EHVLWWHOVH RJ WLOI¡UVHO DY YHWHULQ USUHSDUDWHU
IRUVOLNHG\ULIHPnUHWWHUDWGHHUWLOI¡UWKHUXQGHULWLOIHOOHU
GHUG\UHWVODNWHVLO¡SHWDYIHPnUVSHULRGHQª
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43) I artikkel 70 skal innledende tekst lyde:
«Som unntak fra artikkel 9 og uten at det berører artikkel 67
skal medlemsstatene sørge for at veterinærer som yter
WMHQHVWHU L HQ DQQHQ PHGOHPVVWDW NDQ WD PHG VHJ RJ
tilføre dyr små mengder av veterinærpreparater som ikke
RYHUVWLJHU GDJVEHKRYHW PHG XQQWDN DY LPPXQRORJLVNH
veterinærpreparater som ikke er godkjent i medlemsstaten
GHUWMHQHVWH\WLQJHQ¿QQHUVWHG KHUHWWHUNDOW©YHUWVVWDWHQª 
IRUXWVDWWDWI¡OJHQGHNUDYHURSSI\OWª
44) I artikkel 71 nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«Medlemsstatene kan også under henvisning til
bestemmelsene i første ledd avslå en markedsføringstillatelse
i samsvar med en desentralisert framgangsmåte som fastsatt
LDUWLNNHOª

Nr. 56/811

47) Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 73a
9HGNRPPHQGH P\QGLJKHWHU VNDO NRQWLQXHUOLJ NRQWUROOHUH
forvaltningen av midler til virksomhet i forbindelse med
OHJHPLGGHORYHUYnNLQJ GULIW DY NRPPXQLNDVMRQVQHWW RJ
PDUNHGVRYHUYnNLQJIRUnVLNUHGHUHVXDYKHQJLJKHWª
48) I artikkel 74 annet ledd skal innledende tekst lyde:


©'HQNYDOL¿VHUWHSHUVRQHQVNDOY UHERVDWWL)HOOHVVNDSHW
RJKDDQVYDUIRUª

49) Artikkel 75 skal lyde:
«Artikkel 75

45) Artikkel 72 nr. 2 skal lyde:
«2. Medlemsstatene kan fastsette særlige krav til
veterinærer og annet helsepersonell når det gjelder
rapportering av antatte alvorlige eller uventede bivirkninger
SnG\URJPHQQHVNHUª

1. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal føre
detaljerte fortegnelser over alle antatte bivirkninger som
forekommer i Fellesskapet eller i en tredjestat.
Bortsett fra i særlige tilfeller skal opplysninger om slike
bivirkninger oversendes elektronisk i form av en rapport i
henhold til retningslinjene nevnt i artikkel 77 nr. 1.

46) I artikkel 73 gjøres følgende endringer:
a) Første ledd skal lyde:
«For å sikre at det gjøres hensiktsmessige og
harmoniserte
forvaltningsmessige
vedtak
om
YHWHULQ USUHSDUDWHU VRP HU JRGNMHQW L )HOOHVVNDSHW
og idet det tas hensyn til opplysninger om antatte
bivirkninger av veterinærpreparater under normale
EUXNVYLONnU VNDO PHGOHPVVWDWHQH RSSUHWWH HW
overvåkingssystem for veterinærpreparater. Dette
systemet skal brukes til å samle inn opplysninger
som er nyttige i forbindelse med overvåking av
YHWHULQ USUHSDUDWHUV UOLJPHGKHQV\QWLOELYLUNQLQJHU
KRVG\URJPHQQHVNHUYHGEUXNDYYHWHULQ USUHSDUDWHU
RJWLOnYXUGHUHGLVVHRSSO\VQLQJHQHYLWHQVNDSHOLJª
b)

Etter annet ledd skal nytt ledd lyde:
«Medlemsstatene skal sikre at egnede opplysninger
VRP VDPOHV LQQ YHG KMHOS DY GHWWH V\VWHPHW EOLU
meddelt de andre medlemsstatene og Kontoret.
Opplysningene skal registreres i databasen nevnt i
artikkel 57 nr. 1 annet ledd bokstav k) i forordning (EF)
QURJVNDOY UHSHUPDQHQWWLOJMHQJHOLJHIRU
alle medlemsstater og umiddelbart gjøres tilgjengelige
IRURIIHQWOLJKHWHQª

2. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal
registrere og omgående rapportere alle antatte alvorlige
bivirkninger og bivirkninger hos mennesker i forbindelse
med bruk av veterinærpreparater som meddeles ham/
KHQQH WLO YHGNRPPHQGH P\QGLJKHW L PHGOHPVVWDWHQ Sn
KYLVWHUULWRULXPELYLUNQLQJHQHIRUHNRPRJVHQHVWGDJHU
etter at opplysningene er mottatt.
Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal også
registrere og omgående rapportere alle antatte alvorlige
bivirkninger og bivirkninger hos mennesker i forbindelse
med bruk av veterinærpreparater som han/hun med
ULPHOLJKHWNDQDQWDVnKDNMHQQVNDSWLOWLOYHGNRPPHQGH
myndighet i medlemsstaten på hvis territorium
ELYLUNQLQJHQH IRUHNRP RJ VHQHVW  GDJHU HWWHU DW
opplysningene er mottatt.
3. Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal påse
at alle antatte alvorlige og uventede bivirkninger og
bivirkninger hos mennesker samt alle antatte overføringer
av smittsomme agenser via et veterinærpreparat som
RSSVWnUSnHQWUHGMHVWDWVWHUULWRULXPRPJnHQGHUDSSRUWHUHV
L VDPVYDU PHG UHWQLQJVOLQMHQH QHYQW L DUWLNNHO  QU 
slik at de er tilgjengelige for Kontoret og vedkommende
myndigheter i de medlemsstater der veterinærpreparatet
HU JRGNMHQW RJ L DOOH WLOIHOOHU VHQHVW  GDJHU HWWHU DW
opplysningene er mottatt.
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4. Som unntak fra nr. 2 og 3 skal innehaveren av
markedsføringstillatelsen for veterinærpreparater som
RPIDWWHV DY GLUHNWLY () HOOHU VRP KDU Y UW
omfattet av framgangsmåtene for godkjenning fastsatt
L DUWLNNHO  RJ  L GHWWH GLUHNWLY HOOHU VRP KDU Y UW
EHKDQGOHW HWWHU IUDPJDQJVPnWHQH IDVWVDWW L DUWLNNHO 
RJLGHWWHGLUHNWLYGHVVXWHQV¡UJHIRUDWDOOHDQWDWWH
alvorlige bivirkninger og bivirkninger hos mennesker som
IRUHNRPPHU L )HOOHVVNDSHW UDSSRUWHUHV Sn HQ VOLN PnWH
at opplysningene blir tilgjengelige for den rapporterende
medlemsstat eller for enhver vedkommende myndighet som
er utpekt til rapporterende medlemsstat. Den rapporterende
medlemsstat skal påta seg ansvar for å analysere og følge
opp slike bivirkninger.

5. Med mindre andre krav er blitt fastsatt som vilkår
IRU XWVWHGHOVH DY PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH HOOHU VHQHUH
VRP DQJLWW L UHWQLQJVOLQMHQH QHYQW L DUWLNNHO  QU 
skal fortegnelser over alle bivirkninger framlegges for
YHGNRPPHQGH P\QGLJKHWHU L IRUP DY HQ SHULRGLVN
RSSGDWHUW VLNNHUKHWVUDSSRUW HQWHQ XPLGGHOEDUW Sn
anmodning eller minst hver sjette måned etter at tillatelse
er gitt og fram til veterinærpreparatet blir brakt i omsetning.
3HULRGLVNH RSSGDWHUWH VLNNHUKHWVUDSSRUWHU VNDO RJVn
framlegges umiddelbart på anmodning eller minst hver
sjette måned de første to årene etter at veterinærpreparatet
EOH EUDNW L RPVHWQLQJ I¡UVWH JDQJ RJ GHUHWWHU nUOLJ L GH
to påfølgende årene. Deretter skal rapportene framlegges
KYHUWWUHGMHnUHOOHUXPLGGHOEDUWSnDQPRGQLQJ

'H SHULRGLVNH RSSGDWHUWH VLNNHUKHWVUDSSRUWHQH VNDO
omfatte en vitenskapelig nytte-risikovurdering av
veterinærpreparatet.

6. Endringer i nr. 5 kan vedtas etter framgangsmåten
nevnt i artikkel 89 nr. 2 i lys av den erfaring som er gjort
ved anvendelsen av nevnte nummer.

 1nU HQ PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH HU JLWW NDQ
innehaveren av markedsføringstillatelsen søke om
HQGULQJ DY WLGVSODQHQ QHYQW L QU  L GHQQH DUWLNNHO HWWHU
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsforordning (EF)
nr. 1084/2003(*).

8. Innehaveren av en markedsføringstillatelse kan ikke
offentliggjøre opplysninger om legemiddelovervåking
med hensyn til det godkjente veterinærpreparatet
uten at vedkommende først eller samtidig underretter
vedkommende myndighet.

I alle tilfeller skal innehaveren av markedsføringstillatelsen
sørge for at opplysningene framlegges på en objektiv måte
som ikke er villedende.
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Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre
at en innehaver av en markedsføringstillatelse som ikke
RSSI\OOHUGHQHYQWHIRUSOLNWHOVHQHLOHJJHVVDQNVMRQHUVRP
HUYLUNQLQJVIXOOHVWnULIRUKROGWLORYHUWUHGHOVHQRJYLUNHU
avskrekkende.
__________________
 (87/DYVª
50) Artikkel 76 nr. 1 skal lyde:
© .RQWRUHW VNDO L VDPDUEHLG PHG PHGOHPVVWDWHQH RJ
.RPPLVMRQHQRSSUHWWHHWGDWDQHWWIRUnOHWWHXWYHNVOLQJHQ
av opplysninger om legemiddelovervåking som gjelder
YHWHULQ USUHSDUDWHU VRP PDUNHGVI¡UHV L )HOOHVVNDSHW
slik at alle vedkommende myndigheter kan få tilgang til
RSSO\VQLQJHQHVDPWLGLJª
51) Artikkel 77 nr. 1 annet ledd skal lyde:
«I samsvar med disse retningslinjene skal innehaveren av
markedsføringstillatelsen benytte internasjonalt anerkjent
veterinærmedisinsk terminologi ved oversendelse av
rapporter om bivirkninger.
.RPPLVMRQHQ VNDO RIIHQWOLJJM¡UH UHWQLQJVOLQMHQH VRP
skal ta hensyn til internasjonalt harmoniseringsarbeid på
RPUnGHWOHJHPLGGHORYHUYnNLQJª
52) I artikkel 78 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 2 skal lyde:
«2.
Dersom det er påkrevd å handle raskt for å verne
PHQQHVNHUVHOOHUG\UVKHOVHNDQGHQEHU¡UWHPHGOHPVVWDW
midlertidig oppheve markedsføringstillatelsen for et
YHWHULQ USUHSDUDWIRUXWVDWWDW.RQWRUHW.RPPLVMRQHQ
og de øvrige medlemsstatene underrettes senest
SnI¡OJHQGHYLUNHGDJª
b) Nytt nummer skal lyde:
«3.
Når Kontoret er underrettet i samsvar med nr. 1
HOOHUVNDOGHWDYJLVLQXWWDOHOVHVnVQDUWVRPPXOLJ
etter hvor mye saken haster.
På grunnlag av denne uttalelsen kan Kommisjonen
anmode alle medlemsstater der veterinærpreparatet
EOLUPDUNHGVI¡UWRPXPLGGHOEDUWnWUHIIHPLGOHUWLGLJH
tiltak.
Endelige tiltak skal vedtas etter framgangsmåten nevnt
LDUWLNNHOQUª
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53) I artikkel 80 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
© 9HGNRPPHQGH P\QGLJKHW L GH EHU¡UWH
medlemsstater skal ved gjentatte og om nødvendig
XDQPHOGWH LQVSHNVMRQHU RJ HYHQWXHOW YHG n EH HW
offentlig laboratorium for kontroll av legemidler eller et
laboratorium som er utpekt til dette formål om å utføre
XQGHUV¡NHOVHUDYSU¡YHUVLNUHDWGHORYIHVWHGHNUDYHQH
med hensyn til veterinærpreparater blir overholdt.
9HGNRPPHQGH P\QGLJKHW NDQ RJVn XWI¡UH XDQPHOGWH
inspeksjoner i lokalene til framstillere av virksomme
stoffer som er benyttet som utgangsmaterialer for
YHWHULQ USUHSDUDWHU RJ L ORNDOHQH WLO LQQHKDYHUH DY
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVH GHUVRP GHQ DQVHU DW GHW HU
grunn til mistanke om manglende overholdelse av
bestemmelsene i artikkel 51. Slike inspeksjoner kan
RJVnXWI¡UHVSnDQPRGQLQJIUDHQDQQHQPHGOHPVVWDW
Kommisjonen eller Kontoret.
For å kontrollere at de opplysningene som er
LQQVHQGW IRU n In HW VDPVYDUVVHUWL¿NDW HU L VDPVYDU
PHG PRQRJUD¿HQH L 'HQ HXURSHLVNH IDUPDNRSp
kan standardiseringsorganet for nomenklatur og
kvalitetsstandarder i henhold til Konvensjonen om
utarbeiding av Den europeiske farmakopé(*) (Det
europeiske direktorat for legemiddelkvalitet) be
Kommisjonen eller Kontoret om å anmode om en slik
inspeksjon når vedkommende utgangsmateriale er
RPIDWWHWDYHQPRQRJUD¿L'HQHXURSHLVNHIDUPDNRSp
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eller hos foretak som av innehaveren av
markedsføringstillatelsen har fått i oppdrag å utføre
GHQ YLUNVRPKHW VRP HU EHVNUHYHW L DYGHOLQJ 9,,
særlig artikkel 74 og 75.
______________
 ()7/DYVª
b) Nr. 3 skal lyde:
«3.
Etter hver inspeksjon nevnt i nr. 1 skal
de godkjente representantene for vedkommende
myndighet avgi rapport om hvorvidt prinsippene
og retningslinjene for god framstillingspraksis
RPKDQGOHW L DUWLNNHO  HOOHU HYHQWXHOW NUDYHQH L
DYGHOLQJ9,,HURYHUKROGW,QQKROGHWLVOLNHUDSSRUWHU
skal meddeles framstilleren eller innehaveren av
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHVRPLQVSHNVMRQHQJMDOGWª
F  )¡OJHQGHQ\HQXPUHVNDOO\GH
«4.
Uten at det berører eventuelle avtaler mellom
)HOOHVVNDSHW RJ WUHGMHVWDWHU NDQ HQ PHGOHPVVWDW
Kommisjonen eller Kontoret kreve at en framstiller
VRP HU HWDEOHUW L HQ WUHGMHVWDW XQGHUNDVWHU VHJ HQ
inspeksjon som nevnt i nr. 1.
5.
Innen 90 dager etter en inspeksjon nevnt i nr. 1
VNDOGHWXWVWHGHVHWVHUWL¿NDWIRUJRGIUDPVWLOOLQJVSUDNVLV
til framstilleren dersom inspeksjonen viser at den
berørte framstilleren overholder prinsippene og
retningslinjene for god framstillingspraksis som er
fastsatt i Fellesskapets regelverk.

9HGNRPPHQGH P\QGLJKHW L GHQ EHU¡UWH PHGOHPVVWDW
kan utføre inspeksjoner hos framstillere av
utgangsmateriale på anmodning fra framstilleren selv.

9HG HQ LQVSHNVMRQ XWI¡UW Sn DQPRGQLQJ IUD 'HQ
europeiske farmakopé skal det eventuelt utstedes et
VHUWL¿NDWVRPEHNUHIWHUVDPVYDUPHGPRQRJUD¿HQ

Slike inspeksjoner skal utføres av godkjente
UHSUHVHQWDQWHUIRUYHGNRPPHQGHP\QGLJKHWVRPVNDO
ha fullmakt til å


0HGOHPVVWDWHQHVNDOOHJJHLQQGHVHUWL¿NDWHQH
IRU JRG IUDPVWLOOLQJVSUDNVLV VRP GH XWVWHGHU L
Fellesskapets database som Kontoret forvalter på
vegne av Fellesskapet.

a) inspisere framstillings- og handelsvirksomheter
samt de laboratorier som innehaveren av
framstillingstillatelsen har gitt i oppgave å utføre
NRQWUROOHULKHQKROGWLODUWLNNHO
E  WDSU¡YHURJVnPHGVLNWHSnHQXDYKHQJLJDQDO\VH
utført av et offentlig laboratorium for kontroll
av legemidler eller et laboratorium som en
PHGOHPVVWDWKDUXWSHNWWLOGHWWHIRUPnO

7.
Dersom resultatet av en inspeksjon nevnt i
nr. 1 er at framstilleren ikke overholder prinsippene
og retningslinjene for god framstillingspraksis som er
IDVWVDWW L )HOOHVVNDSHWV UHJHOYHUN VNDO RSSO\VQLQJ RP
GHWWHOHJJHVLQQL)HOOHVVNDSHWVGDWDEDVHQHYQWLQUª
54) Artikkel 82 skal lyde:
«Artikkel 82

F  JM¡UH VHJ NMHQW PHG VDPWOLJH GRNXPHQWHU VRP
JMHOGHU LQVSHNVMRQHQV JMHQVWDQG PHG IRUEHKROG
for bestemmelser som gjaldt i medlemsstatene
RNWREHURJVRPEHJUHQVHUGHQQHIXOOPDNWHQ
PHGKHQV\QWLOEHVNULYHOVHQDYIUDPVWLOOLQJVPnWHQ
G  LQVSLVHUH ORNDOHU DUNLYHU RJ GRNXPHQWHU
hos innehavere av markedsføringstillatelse

1. Når en medlemsstat mener at det er nødvendig
DY KHQV\Q WLO PHQQHVNHUV HOOHU G\UV KHOVH NDQ GHQ
kreve at innehaveren av markedsføringstillatelsen for
et immunologisk veterinærpreparat skal la et offentlig
laboratorium for kontroll av legemidler kontrollere prøver
fra hvert parti av bulkproduktet og/eller av det ferdige
veterinærpreparatet før det bringes i omsetning.
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2. På anmodning fra vedkommende myndigheter skal
innehaveren av markedsføringstillatelsen umiddelbart
levere prøvene nevnt i nr. 1 sammen med rapportene om
kontrollen nevnt i artikkel 81 nr. 2.
9HGNRPPHQGH P\QGLJKHW VNDO XQGHUUHWWH DOOH GH DQGUH
PHGOHPVVWDWHQH GHU YHWHULQ USUHSDUDWHW HU JRGNMHQW RJ
'HWHXURSHLVNHGLUHNWRUDWIRUOHJHPLGGHONYDOLWHWRPDWGHQ
har til hensikt å kontrollere partier eller det aktuelle partiet.
I så fall skal vedkommende myndigheter i en annen
medlemsstat ikke anvende bestemmelsene i nr. 1.
3. Etter å ha undersøkt kontrollrapportene nevnt i
DUWLNNHOQUVNDOODERUDWRULHWPHGDQVYDUIRUNRQWUROOHQ
gjenta alle prøvingene som framstilleren har utført av det
IHUGLJH SURGXNWHW Sn GH LQQOHYHUWH SU¡YHQH L VDPVYDU
med relevante bestemmelser i søknadsdokumentet for
markedsføringstillatelsen.
Listen over prøvinger som skal gjentas av laboratoriet med
DQVYDU IRU NRQWUROOHQ VNDO Y UH EHJUHQVHW WLO EHJUXQQHGH
SU¡YLQJHU IRUXWVDWW DW DOOH EHU¡UWH PHGOHPVVWDWHU RJ
HYHQWXHOW'HWHXURSHLVNHGLUHNWRUDWIRUOHJHPLGGHONYDOLWHW
samtykker i dette.
Når det gjelder immunologiske veterinærpreparater
JRGNMHQW L KHQKROG WLO IRURUGQLQJ ()  QU  NDQ
OLVWHQRYHUSU¡YLQJHUVRPVNDOJMHQWDVDYNRQWUROODERUDWRULHW
reduseres bare etter avtale med Kontoret.
4. Alle berørte medlemsstater skal godkjenne resultatene
av prøvingene.
5. Med mindre Kommisjonen er underrettet om at en
OHQJUH IULVW HU Q¡GYHQGLJ IRU n JMHQQRPI¡UH SU¡YLQJHQH
skal medlemsstatene påse at denne kontrollen avsluttes
innen 60 dager etter at prøvene er mottatt.
9HGNRPPHQGH P\QGLJKHW VNDO LQQHQ VDPPH IULVW
XQGHUUHWWH GH DQGUH EHU¡UWH PHGOHPVVWDWHQH 'HW
HXURSHLVNH GLUHNWRUDW IRU OHJHPLGGHONYDOLWHW LQQHKDYHUHQ
DYPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQRJHYHQWXHOWIUDPVWLOOHUHQRP
resultatene av prøvingene.
Dersom vedkommende myndighet fastslår at et parti av
et veterinærpreparat ikke er i samsvar med framstillerens
NRQWUROOUDSSRUWHOOHUPHGGHVSHVL¿NDVMRQHQHVRPHUIDVWVDWW
LPDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHQVNDOGHQWUHIIHDOOHQ¡GYHQGLJH
tiltak overfor innehaveren av markedsføringstillatelsen
RJ HYHQWXHOW IUDPVWLOOHUHQ RJ XQGHUUHWWH GH DQGUH
PHGOHPVVWDWHQH GHU YHWHULQ USUHSDUDWHW HU JRGNMHQW RP
GHWWHª
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55) I artikkel 83 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 gjøres følgende endringer:
i) Innledende tekst skal lyde:


©9HGNRPPHQGH P\QGLJKHWHU L PHGOHPVVWDWHQH
VNDO PLGOHUWLGLJ RSSKHYH WLOEDNHNDOOH HOOHU HQGUH
PDUNHGVI¡ULQJVWLOODWHOVHUQnUGHWYLVHUVHJDWª

ii) Bokstav a) skal lyde:
«a) veterinærpreparatets
nytte-risikovurdering
XQGHUGHJRGNMHQWHEUXNVYLONnUHQHHUXJXQVWLJ
idet det tas særlig hensyn til nytten for dyrs
KHOVH RJ YHOIHUG RJ WLO IRUEUXNHUVLNNHUKHWHQ
når tillatelsen gjelder et veterinærpreparat til
DYOVWHNQLVNEUXNª
iii) Bokstav e) annet ledd oppheves.
iv) Bokstav f) skal lyde:
«f) opplysninger som er gitt i søknadsdokumentene
LKHQKROGWLODUWLNNHO±GRJDUWLNNHOHU
XULNWLJHª
v) Bokstav h) oppheves.
vi) Nytt annet ledd skal lyde:
«I påvente av de fellesskapsregler som er i ferd med
nYHGWDVNDQYHGNRPPHQGHP\QGLJKHWLPLGOHUWLG
nekte å gi tillatelse for et veterinærpreparat dersom
GHW HU Q¡GYHQGLJ IRU n VLNUH YHUQ DY IRONHKHOVHQ
IRUEUXNHUQHVKHOVHHOOHUG\UHKHOVHQª
b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:
i) Innledende tekst skal lyde:
«Markedsføringstillatelser
kan
midlertidig
RSSKHYHV WLOEDNHNDOOHV HOOHU HQGUHV QnU GHW
NRQVWDWHUHVDWª
ii) Bokstav a) skal lyde:
«a) opplysningene oppført i søknadsdokumentene
i henhold til artikkel 12–13d ikke er endret i
VDPVYDUPHGDUWLNNHOQURJª
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56) Artikkel 84 nr. 1 bokstav a) skal lyde:
«a) det er klart at veterinærpreparatets nytte-risikovurdering
XQGHUGHJRGNMHQWHEUXNVYLONnUHQHHUXJXQVWLJLGHWGHW
tas særlig hensyn til nytten for dyrs helse og velferd
RJ WLO IRUEUXNHUQHV VLNNHUKHW RJ KHOVH QnU WLOODWHOVHQ
JMHOGHUHWYHWHULQ USUHSDUDWWLODYOVWHNQLVNEUXNª

Nr. 56/815

PHGOHPVVWDWVNDOJMHOGHLKHOH)HOOHVVNDSHW
Dersom en medlemsstat unntaksvis og av alvorlige
grunner knyttet til menneskers eller dyrs helse ikke
kan godta konklusjonene etter en inspeksjon i henhold
WLO DUWLNNHO  QU  VNDO PHGOHPVVWDWHQ XPLGGHOEDUW
underrette Kommisjonen og Kontoret om dette. Kontoret
skal underrette de berørte medlemsstater.

57) I artikkel 85 skal nytt nummer lyde:
«3. Medlemsstatene skal forby offentlig reklame for
veterinærpreparater som
a) i samsvar med artikkel 67 er tilgjengelige bare på resept
IUDYHWHULQ UHOOHU
b) inneholder psykotrope eller narkotiske stoffer som
dem som omfattes av FN-konvensjonene av 1961 og
ª
58) Artikkel 89 nr. 2 og 3 skal lyde:
© 1nUGHWYLVHVWLOGHWWHQXPPHUInUDUWLNNHORJL
EHVOXWQLQJ()DQYHQGHOVHVDPWLGLJVRPGHWWDV
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/
EF skal være tre måneder.
 1nUGHWYLVHVWLOGHWWHQXPPHUInUDUWLNNHORJL
EHVOXWQLQJ()DQYHQGHOVHVDPWLGLJVRPGHWWDV
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/
EF skal være én måned.
4. Den faste komité fastsetter sin forretningsorden.
.RPLWHHQVIRUUHWQLQJVRUGHQVNDORIIHQWOLJJM¡UHVª
59) Artikkel 90 skal lyde:
«Artikkel 90
Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å
sikre at de berørte vedkommende myndigheter utveksler
UHOHYDQWH RSSO\VQLQJHU V UOLJ IRU n VLNUH DW YLONnUHQH
IRU WLOODWHOVHQH QHYQW L DUWLNNHO  IRU VHUWL¿NDWHQH QHYQW
i artikkel 80 nr. 5 eller for markedsføringstillatelsen
overholdes.
På grunngitt anmodning skal medlemsstatene umiddelbart
oversende rapportene nevnt i artikkel 80 nr. 3 til
vedkommende myndigheter i en annen medlemsstat.
De konklusjonene som trekkes etter en inspeksjon som
QHYQWLDUWLNNHOQUXWI¡UWDYLQVSHNW¡UHUIUDGHQEHU¡UWH

1nU.RPPLVMRQHQHUXQGHUUHWWHWRPVOLNHDOYRUOLJHJUXQQHU
kan den etter samråd med de berørte medlemsstater be
inspektøren fra vedkommende tilsynsmyndighet om å
XWI¡UH HQ Q\ LQVSHNVMRQ GHU LQVSHNW¡UHQ NDQ ELVWnV DY WR
andre inspektører fra medlemsstater som ikke er part i
VDNHQª
60) Artikkel 94 tredje ledd skal lyde:
©9HGWDN RP n XWVWHGH HOOHU WLOEDNHNDOOH HQ PDUNHGV
I¡ULQJVWLOODWHOVHVNDOJM¡UHVRIIHQWOLJWLOJMHQJHOLJHª
61) Artikkel 95 skal lyde:
«Artikkel 95
Medlemsstatene skal ikke tillate at næringsmidler beregnet
Sn NRQVXP NDQ VWDPPH IUD IRUV¡NVG\U PHG PLQGUH
vedkommende myndigheter har fastsatt en passende
tilbakeholdingstid. Tilbakeholdingstiden skal enten
D  Y UHPLQVWVOLNVRPIDVWVDWWLDUWLNNHOQUHYHQWXHOW
medregnet en sikkerhetsfaktor som står i forhold til
DUWHQDYVWRIIHWVRPSU¡YHVHOOHU
b) dersom grenseverdier for restmengder er fastsatt
av Fellesskapet i samsvar med forordning (EØF)
QU  VLNUH DW GHQQH JUHQVHYHUGLHQ LNNH
RYHUVNULGHVLQ ULQJVPLGOHUª
62) Nye artikler skal lyde:
«Artikkel 95a
0HGOHPVVWDWHQH VNDO VLNUH DW GHW ¿QQHV HJQHGH
innsamlingssystemer for veterinærpreparater som ikke er
EUXNWHOOHUGHUKROGEDUKHWVWLGHQHUXWO¡SW
Artikkel 95b
Når et veterinærpreparat skal godkjennes i samsvar med
IRURUGQLQJ () QURJ9LWHQVNDSVNRPLWHHQLVLQ
uttalelse viser til anbefalte vilkår eller begrensninger med
hensyn til sikker og effektiv bruk av veterinærpreparatet i
KHQKROGWLODUWLNNHOQUERNVWDYG LQHYQWHIRURUGQLQJ
skal et vedtak rettet til medlemsstatene gjøres etter
IUDPJDQJVPnWHQ L DUWLNNHO  RJ  L GHWWH GLUHNWLY IRU
JMHQQRPI¡ULQJHQDYQHYQWHYLONnUHOOHUEHJUHQVQLQJHUª
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Artikkel 2

Artikkel 4

9HUQHSHULRGHQH IDVWVDWW L DUWLNNHO  QU  VRP HQGUHU
DUWLNNHO  L GLUHNWLY () InU LNNH DQYHQGHOVH Sn
referansepreparater som det er framlagt søknad om tillatelse
for før datoen for innarbeiding i nasjonal lovgivning nevnt i
artikkel 3 første ledd.

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den
europeiske unions tidende.

Artikkel 3
Medlemsstatene skal innen 30. oktober 2005 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.
1nU GLVVH EHVWHPPHOVHQH YHGWDV DY PHGOHPVVWDWHQH VNDO GH
LQQHKROGHHQKHQYLVQLQJWLOGHWWHGLUHNWLYHOOHUGHWVNDOYLVHVWLO
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

8WIHUGLJHWL6WUDVERXUJPDUV
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