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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/84/EU 

av 15. desember 2010 

om endring med hensyn til legemiddelovervåking av direktiv 2001/83/EF om innføring av et 

fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114 og artikkel 168 nr. 4 bokstav c), 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1) og 

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2), 

under henvisning til uttalelse fra EUs datatilsyn(3), 

etter den ordinære regelverksprosessen(4), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 

6. november 2001 om innføring av et felles-

skapsregelverk for legemidler for mennesker( 5 ) 

fastsettes harmoniserte regler for godkjenning, kontroll 

og overvåking av legemidler for mennesker i Unionen. 

2)  Av hensyn til vern av folkehelsen er det nødvendig med 

regler for legemiddelovervåking for å kunne forebygge, 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 348 av 31.12.2010,  

s. 74, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 158/2013 av  

4. oktober 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende nr. 13 av 27.2.2014, s. 11. 

(1) EUT C 306 av 16.12.2009, s. 28. 

(2) EUT C 79 av 27.3.2010, s. 50. 

(3) EUT C 229 av 23.9.2009, s. 19. 

(4) Europaparlamentets holdning av 22. september 2010 [ennå ikke 

offentliggjort i EUT] og rådsbeslutning av 29. november 2010. 

(5) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 

påvise og vurdere bivirkninger av legemidler som er 

brakt i omsetning i Unionen, ettersom legemidlenes 

fullstendige sikkerhetsprofil ikke er kjent før produktene 

er brakt i omsetning. 

3)  På grunnlag av de erfaringene som er gjort, og etter 

Kommisjonens vurdering av Unionens system for 

legemiddelovervåking, er det blitt klart at det er 

nødvendig å treffe tiltak for å bedre gjennomføringen av 

unionsretten om overvåking av legemidler. 

4)  Selv om hovedformålet med reguleringen av legemidler 

er vern av folkehelsen, bør dette målet nås ved hjelp av 

midler som ikke er til hinder for fritt varebytte av sikre 

legemidler i Unionen. Vurderingen av Unionens system 

for legemiddelovervåking har vist at medlemsstatenes 

ulike tiltak når det gjelder legemidlers sikkerhet, hindrer 

fritt varebytte for legemidler. For å forebygge eller 

fjerne disse hindringene bør de eksisterende 

bestemmelsene om legemiddelovervåking på unionsplan 

styrkes og rasjonaliseres. 

5)  Av klarhetshensyn bør definisjonen av begrepet 

«bivirkning» endres, slik at det ikke bare omfatter 

skadelige og utilsiktede virkninger som følge av 

godkjent bruk av et legemiddel i normale doser, men 

også ved medisineringsfeil og bruk av legemiddelet som 

ikke er omfattet av vilkårene i markedsføringstillatelsen, 

herunder feilbruk og misbruk av legemiddelet. Mistanke 

om bivirkninger av et stoff, det vil si at det i det minste 

er en rimelig mulighet for at det er en 

årsakssammenheng mellom et legemiddel og en uønsket 

virkning, bør være tilstrekkelig grunn til å rapportere 

om dette. Derfor bør begrepet «antatt bivirkning» 

brukes når det vises til rapporteringsplikt. Med 

forbehold for Unionens og nasjonale bestemmelser om 

og framgangsmåter for fortrolig behandling av 

medisinske opplysninger bør medlemsstatene sørge for 

at personopplysninger i forbindelse med antatte 

bivirkninger, herunder bivirkninger tilknyttet 

medisineringsfeil, rapporteres og behandles på en 

fortrolig måte. Dette bør ikke påvirke medlemsstatenes 

forpliktelser til gjensidig å utveksle opplysninger om 
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legemiddelovervåkingsspørsmål, eller deres plikt til å 

offentliggjøre viktige opplysninger om bekymringer på 

grunnlag av legemiddelovervåking. Prinsippet om 

fortrolighet bør heller ikke påvirke de berørte 

personenes strafferettslige plikt til å framlegge 

opplysninger. 

6)  Forurensningen av vann og jord med legemiddelrester er 

i ferd med å bli et miljøproblem. Medlemsstatene bør 

vurdere tiltak for å overvåke og evaluere risikoen  

for miljøvirkninger av slike legemidler, herunder 

legemidler som kan få innvirkning på folkehelsen. 

Kommisjonen bør bl.a. på grunnlag av opplysninger fra 

Det europeiske legemiddelkontor, Det europeiske 

miljøvernbyrå og medlemsstatene, utarbeide en rapport 

om problemets omfang samt en vurdering av om det er 

nødvendig å endre Unionens regelverk for legemidler 

eller annet relevant unionsregelverk. 

7)  Innehaveren av en markedsføringstillatelse bør opprette 

et legemiddelovervåkingssystem for å sikre kontrollen 

og tilsynet med et eller flere av sine godkjente 

legemidler, og registrere opplysningene i dette 

systemets hoveddokument som alltid bør være 

tilgjengelig for kontroll. Vedkommende myndigheter 

bør påta seg å holde tilsyn med disse systemene for 

legemiddelovervåking. Søknader om markedsfø-

ringstillatelse bør derfor vedlegges en kort beskrivelse 

av det tilhørende legemiddelovervåkingssystemet med 

en henvisning til hvor systemets hoveddokument finnes 

og er tilgjengelig for kontroll fra vedkommende 

myndigheter. 

8)  Innehavere av markedsføringstillatelser bør planlegge 

tiltak for legemiddelovervåking for hvert enkelt 

legemiddel innenfor rammen av et risikohåndte-

ringssystem. Tiltakene bør stå i forhold til den fastslåtte 

risikoen, den potensielle risikoen og behovet for 

ytterligere opplysninger om legemiddelet. Det bør også 

sikres at alle sentrale tiltak i et risikohåndteringssystem 

blir vilkår for markedsføringstillatelsen. 

9)  Fra et folkehelseperspektiv er det nødvendig å utfylle de 

opplysningene som er tilgjengelige på godkjennings-

tidspunktet, med tilleggsopplysninger om sikkerheten 

og i visse tilfeller virkningen av godkjente legemidler. 

Vedkommende myndigheter bør derfor ha myndighet til 

å pålegge innehavere av markedsføringstillatelser en 

forpliktelse til å foreta sikkerhets- og virkningsstudier 

etter at tillatelsen er gitt. Det bør være mulig å pålegge 

denne forpliktelsen i forbindelse med at markedsfø-

ringstillatelsen blir utstedt eller senere, og den bør være 

et vilkår for markedsføringstillatelsen. Målet for disse 

studiene kan være å samle inn opplysninger som gjør 

det mulig å vurdere legemidlers sikkerhet og virkning i 

daglig medisinsk praksis. 

10)  Det er avgjørende at et forbedret system for 

legemiddelovervåking ikke fører til forhastet utstedelse 

av markedsføringstillatelser. Godkjenning av visse 

legemidler er imidlertid underlagt et krav om ytterligere 

overvåking. Dette omfatter alle legemidler med  

et nytt virksomt stoff og biologiske legemidler,  

herunder biotilsvarende legemidler, som prioriteres når 

det gjelder legemiddelovervåking. Vedkommende 

myndigheter kan også kreve ytterligere overvåking av 

bestemte legemidler som er underlagt en forpliktelse om 

at det skal utføres en sikkerhetsstudie etter at tillatelse er 

gitt, eller som er underlagt vilkår eller begrensninger 

med hensyn til sikker og effektiv bruk av legemiddelet. 

Legemidler som er underlagt ytterligere overvåking,  

bør merkes med et svart symbol og en egnet 

standardforklaring i preparatomtalen og i paknings-

vedlegget. En offentlig tilgjengelig liste over disse 

legemidlene som er underlagt ytterligere overvåking, 

bør ajourføres av Det europeiske legemiddelkontor som 

ble opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning 

726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av 

framgangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og 

overvåking av legemidler for mennesker og 

veterinærpreparater og om opprettelse av et europeisk 

legemiddelkontor(1) (heretter kalt «Kontoret»). 

11)  Kommisjonen bør i samarbeid med Kontoret og 

vedkommende nasjonale myndigheter og etter samråd 

med organisasjoner som representerer pasienter, 

forbrukere, leger og farmasøyter, sykeforsikrings-

selskaper og andre berørte parter, framlegge for 

Europaparlamentet og Rådet en vurderingsrapport om 

preparatomtalenes og pakningsvedleggenes leselighet 

og deres verdi for helsepersonell og offentligheten. Etter 

at disse opplysningene er analysert, bør Kommisjonen 

om nødvendig framlegge forslag til forbedring av 

utformingen av og innholdet i preparatomtalene og 

pakningsvedleggene for å sikre at de utgjør en verdifull 

informasjonskilde for henholdsvis helsepersonell og 

offentligheten. 

12)  Erfaring har vist at det bør klargjøres hvilket ansvar 

innehavere av markedsføringstillatelser har når det 

gjelder legemiddelovervåking av godkjente legemidler. 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen bør være 

ansvarlig for fortløpende å overvåke at legemidlene er 

sikre, underrette myndighetene om alle endringer som 

kan påvirke markedsføringstillatelsen, og sikre at 

preparatinformasjonen er ajourført. Ettersom legemidler 

kan brukes på en måte som ikke er i henhold til 

vilkårene for markedsføringstillatelsen, bør ansvaret til 

innehaveren av markedsføringstillatelsen omfatte å 

legge fram alle tilgjengelige opplysninger, herunder 

resultater av kliniske utprøvinger eller andre studier, 

samt å rapportere all bruk av legemiddelet som ikke er i 

henhold til vilkårene for markedsføringstillatelsen. Det 

er også hensiktsmessig å sikre at det tas hensyn til alle 

  

(1) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1. 
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relevante opplysninger som er samlet inn om 

legemiddelets sikkerhet i forbindelse med fornyelse av 

markedsføringstillatelsen. 

13)  For å sikre tett samarbeid mellom medlemsstatene på 

området legemiddelovervåking bør mandatet for 

samordningsgruppen nedsatt ved artikkel 27 i direktiv 

2001/83/EF utvides til å omfatte undersøkelse av 

spørsmål om legemiddelovervåking av alle legemidler 

som er godkjent av medlemsstatene. For å kunne utføre 

de nye oppgavene bør samordningsgruppen styrkes 

ytterligere ved at det vedtas klare regler for hvilken 

sakkunnskap som kreves, framgangsmåter for å oppnå 

enighet eller innta holdninger, innsyn, uavhengighet og 

taushetsplikt for medlemmene samt behovet for 

samarbeid mellom Unionen og nasjonale organer. 

14)  For å sikre det samme nivået av vitenskapelig 

sakkunnskap når det skal tas beslutninger på området 

legemiddelovervåking både på unionsplan og på 

nasjonalt plan, bør samordningsgruppen anvende 

anbefalinger fra Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking når den utfører sine 

overvåkingsoppgaver. 

15)  For å unngå dobbeltarbeid bør samordningsgruppen bli 

enige om en samlet holdning ved vurderinger av 

overvåking av legemidler som er godkjent i mer enn en 

medlemsstat. Dersom samordningsgruppen er kommet 

til enighet, bør det være tilstrekkelig til at tiltak for 

legemiddelovervåking kan gjennomføres i hele 

Unionen. Dersom samordningsgruppen ikke kommer til 

enighet, bør Kommisjonen ha myndighet til å vedta 

nødvendige regulerende tiltak som retter seg til 

medlemsstatene, når det gjelder markedsføringstillatel-

sen. 

16)  Det bør også foretas en enkelt vurdering når det gjelder 

spørsmål om legemiddelovervåking for legemidler som 

er godkjent av medlemsstatene, og legemidler som er 

godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 726/2004. I 

slike tilfeller bør Kommisjonen vedta harmoniserte 

tiltak for alle aktuelle legemidler på grunnlag av en 

vurdering på unionsplan. 

17)  Medlemsstatene bør opprette et legemiddelover-

våkingssystem for å samle inn opplysninger som er 

nyttige for overvåkingen av legemidler, herunder 

opplysninger om antatte bivirkninger som følge av bruk 

av legemiddelet i henhold til vilkårene i markedsfø-

ringstillatelsen og bruk som ikke er omfattet 

av vilkårene i markedsføringstillatelsen, som overdose, 

feilbruk, misbruk og medisineringsfeil samt antatte 

bivirkninger i forbindelse med eksponering i arbeidet. 

Medlemsstatene bør sikre kvaliteten på legemiddelover-

våkingssystemet gjennom oppfølging av tilfeller av 

antatte bivirkninger. For dette formålet bør 

medlemsstatene opprette et fast legemiddelover-

våkingssystem, bygget på egnet sakkunnskap, slik at 

forpliktelsene i henhold til dette direktiv kan oppfylles 

fullt ut. 

18)  For ytterligere å forbedre samordningen av ressursene 

mellom medlemsstatene bør medlemsstatene ha 

myndighet til å delegere visse deler av legemiddelover-

våkingen til en annen medlemsstat. 

19)  For å forenkle rapporteringen av antatte bivirkninger  

bør innehavere av markedsføringstillatelser og 

medlemsstatene rapportere disse bivirkningene bare til 

Unionens database for legemiddelovervåking og 

datanett som er nevnt i artikkel 57 nr. 1 bokstav d) i 

forordning (EF) nr. 726/2004 («Eudravigilance-

databasen»). Eudravigilance-databasen bør være utrustet 

slik at den umiddelbart videresender rapporter om 

antatte bivirkninger som mottas fra innehavere av 

markedsføringstillatelser, til de medlemsstatene på hvis 

territorium bivirkningen forekom. 

20)  For å skape større innsyn i legemiddelovervåkingen bør 

medlemsstatene opprette og vedlikeholde nettportaler 

for legemidler. For samme formål bør innehavere av 

markedsføringstillatelser på forhånd eller samtidig 

varsle vedkommende myndigheter om sikkerhets-

meldinger, og vedkommende myndigheter bør også 

underrette hverandre på forhånd om sikkerhets-

meldinger. 

21)  Unionsreglene om legemiddelovervåking bør fortsatt 

bygge på den avgjørende rollen som helsepersonell 

spiller når det gjelder overvåking av legemidlenes 

sikkerhet, og bør ta hensyn til det faktum at pasienter 

også er i en stilling der de kan rapportere antatte 

bivirkninger av legemidler. Det bør derfor tilrettelegges 

for at både helsepersonell og pasienter kan rapportere 

antatte bivirkninger av legemidler, og metoder for denne 

rapporteringen bør stilles til rådighet for dem. 

22)  Ettersom alle opplysninger om antatte bivirkninger skal 

sendes direkte til Eudravigilance-databasen, bør 

virkeområdet for de periodiske, oppdaterte sikkerhets-

rapportene endres, slik at de inneholder en analyse av 

nytte-risiko-forholdet for et legemiddel i stedet for en 

utførlig oversikt over rapporter om enkelttilfeller som 

allerede er sendt til Eudravigilance-databasen.  
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23)  Forpliktelsene som pålegges når det gjelder periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter, bør stå i forhold til 

risikoen som er forbundet med legemidlene. Periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter bør derfor knyttes til 

risikohåndteringssystemet for nylig godkjente 

legemidler, og rutinemessig rapportering bør ikke være 

nødvendig for generiske legemidler, legemidler som 

inneholder et virksomt stoff som det er dokumentert 

veletablert medisinsk bruk for, homeopatiske legemidler 

eller registrerte plantelegemidler til tradisjonell bruk. Av 

hensyn til folkehelsen bør vedkommende myndigheter 

imidlertid kreve periodiske, oppdaterte sikkerhets-

rapporter for slike legemidler når det oppstår 

bekymringer i forbindelse med opplysninger fra 

legemiddelovervåking eller som følge av mangel på 

tilgjengelige sikkerhetsopplysninger når det berørte 

virksomme stoffet hovedsakelig brukes i legemidler 

som det ikke rutinemessig kreves periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter for. 

24)  Det er nødvendig å øke vedkommende myndigheters 

felles utnyttelse av ressurser til vurdering av de 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene. Det bør 

fastsettes bestemmelser om at det bare foretas en enkelt 

vurdering av periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

for legemidler som er godkjent i mer enn en 

medlemsstat. Det bør videre fastsettes framgangsmåter 

for å angi samme hyppighet og datoer for innsending av 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter for alle 

legemidler som inneholder det samme virksomme 

stoffet eller den samme kombinasjonen av virksomme 

stoffer. 

25)  Når det er foretatt en enkelt vurdering av periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter, bør alle tiltak som følger 

av vurderingen, og som gjelder opprettholdelse, endring, 

midlertidig oppheving eller tilbakekalling av de berørte 

markedsføringstillatelsene, vedtas etter en unionsfram-

gangsmåte som fører til et harmonisert resultat. 

26)  Medlemsstatene bør automatisk framlegge visse 

sikkerhetsspørsmål vedrørende legemidler for Kontoret 

for å få en vurdering som dekker hele Unionen. Med 

henblikk på å vedta harmoniserte tiltak i hele  

Unionen bør det derfor fastsettes regler for en 

vurderingsframgangsmåte for Det europeiske legemid-

delkontorets komité for legemiddelovervåking og for 

oppfølgingen av de berørte markedsføringstillatelsene. 

27)  I forbindelse med klargjøringen og styrkingen av 

bestemmelsene om virksomhet i forbindelse med 

legemiddelovervåking i direktiv 2001/83/EF, er det også 

hensiktsmessig å klargjøre nærmere framgangsmåtene 

for alle unionsdekkende vurderinger av sikkerhets-

spørsmål som gjelder legemidler, etter at markedsfø-

ringstillatelse er gitt. For dette formål bør antallet 

framgangsmåter for unionsdekkende vurdering 

begrenses til to, der den ene muliggjør en rask vurdering 

og bør anvendes når det anses som nødvendig å treffe 

hastetiltak. Uavhengig av om framgangsmåten for 

hastesaker eller den normale framgangsmåten anvendes, 

og uavhengig av om legemiddelet er godkjent gjennom 

den sentraliserte eller desentraliserte framgangsmåten, 

skal Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking alltid framlegge sin anbefaling 

når årsaken til å treffe tiltak er basert på opplysninger 

fra legemiddelovervåking. Det er hensiktsmessig at 

samordningsgruppen og Komiteen for legemidler for 

mennesker anvender denne anbefalingen når de vurderer 

spørsmålet. 

28)  Det er nødvendig å innføre harmoniserte veiledende 

prinsipper for og regulert tilsyn med sikkerhetsstudier 

som utføres etter at markedsføringstillatelse er gitt, og 

som vedkommende myndigheter krever, som er ikke-

intervenerende, som innledes, gjennomføres eller 

finansieres av innehaveren av markedsføringstillatelsen, 

og som innebærer innsamling av opplysninger fra 

pasienter eller helsepersonell, og som derfor faller 

utenfor virkeområdet for europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2001/20/EF av 4. april 2001 om tilnærming 

av medlemsstatenes lover og forskrifter om bruk av god 

klinisk praksis ved gjennomføring av kliniske prøvinger 

av legemidler for mennesker( 1 ). Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking 

skal ha ansvar for tilsynet med slike studier. Studier 

etter at markedsføringstillatelse er gitt som er krevet av 

bare en vedkommende myndighet, og som skal foretas i 

bare en medlemsstat, bør overvåkes av vedkommende 

nasjonale myndighet i medlemsstaten der studien skal 

foretas. Med henblikk på å vedta harmoniserte tiltak i 

hele Unionen bør det også fastsettes bestemmelser om 

oppfølging ved behov av de berørte markedsfø-

ringstillatelsene. 

29)  For å håndheve bestemmelsene om legemid-

delovervåking bør medlemsstatene sikre at innehavere 

av markedsføringstillatelser som ikke overholder 

forpliktelsene ved legemiddelovervåking, ilegges 

sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til 

overtredelsen og virker avskrekkende. Dersom vilkårene 

i markedsføringstillatelsen ikke er oppfylt innen den 

angitte fristen, bør vedkommende nasjonale 

myndigheter ha myndighet til å ta markedsfø-

ringstillatelsen opp til ny vurdering.  

  

(1) EFT L 121 av 1.5.2001, s. 34. 
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30)  Av hensyn til folkehelsen bør vedkommende nasjonale 

myndigheters virksomhet i forbindelse med legemid-

delovervåking få tilstrekkelig finansiering. Det bør 

sikres at tilstrekkelig finansiering er mulig for 

virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåking ved 

å gi vedkommende nasjonale myndigheter myndighet til 

kreve inn gebyrer fra innehavere av markedsfø-

ringstillatelser. Styringen av disse innsamlede midlene 

bør imidlertid alltid kontrolleres av vedkommende 

nasjonale myndigheter for å garantere uavhengighet i 

utøvelsen av virksomheten i forbindelse med legemid-

delovervåkingen. 

31)  Det bør være mulig for medlemsstatene på visse vilkår å 

tillate de relevante aktørene å avvike fra visse 

bestemmelser i direktiv 2001/83/EF om merking og 

emballering for å kunne løse alvorlige tilgjengelighets-

problemer ved en mulig mangel eller knapphet på 

godkjente legemidler eller legemidler som er brakt i 

omsetning. 

32)  Ettersom målet for dette direktiv, som er å bedre 

sikkerheten knyttet til legemidler som er brakt i 

omsetning i Unionen på en harmonisert måte i alle 

medlemsstater, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av 

medlemsstatene og derfor, på grunn av tiltakenes 

omfang, bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen 

treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som 

fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union. 

I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i 

nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det 

som er nødvendig for å nå dette målet. 

33)  Dette direktiv får anvendelse med forbehold for 

europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 

24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger og 

om fri utveksling av slike opplysninger(1) og forordning 

(EF) nr. 45/2001/EF av 18. desember 2000 om 

personvern i forbindelse med behandling av 

personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og 

organer og om fri utveksling av slike opplysninger(2). 

For å kunne påvise, vurdere, forstå og forebygge 

bivirkninger samt å kunne identifisere og treffe tiltak for 

å redusere risikoene og øke fordelene ved legemidler 

med tanke på å vern folkehelsen, bør det være mulig å 

behandle personopplysninger i Eudravigilance-systemet 

samtidig som Unionens regelverk for vern av 

personopplysninger overholdes. Målsetningen om å 

verne folkehelsen er av vesentlig interesse for 

offentligheten, og behandling av personopplysninger er 

derfor berettiget dersom identifiserbare helse-

opplysninger behandles bare når det er nødvendig, og 

bare når de berørte partene vurderer nødvendigheten av 

dette i hver fase av legemiddelovervåkingen. 

34)  Bestemmelsene om overvåking av legemidler i direktiv 

2001/83/EF utgjør særskilte bestemmelser i henhold til 

  

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. 

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 

artikkel 15 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av 

kravene til akkreditering og markedstilsyn for markeds-

føring av produkter(3). 

35)  Virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåking i 

henhold til dette direktiv krever at det fastsettes 

ensartede vilkår når det gjelder innhold og vedlikehold 

av legemiddelovervåkingssystemets hoveddokument 

samt minstekrav til kvalitetssystemet for virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking som utøves av 

vedkommende nasjonale myndigheter og innehavere av 

markedsføringstillatelser, bruken av internasjonalt 

godkjent terminologi, formater og standarder for 

utøvelse av virksomhet i forbindelse med 

legemiddelovervåking og minstekrav til overvåking av 

opplysningene i Eudravigilance-databasen for å 

bestemme om det har oppstått ny risiko eller risikoen er 

endret. Formatet for og innholdet i den elektroniske 

overføringen av opplysninger om antatte bivirkninger 

fra medlemsstatene og innehaverne av 

markedsføringstillatelser, formatet for og innholdet i 

elektroniske periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

og risikohåndteringsplaner samt formatet for 

protokoller, sammendrag og sluttrapporter for 

sikkerhetsstudier etter at markedsføringstillatelse er gitt, 

bør også fastsettes. I samsvar med artikkel 291 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) 

skal regler og allmenne prinsipper for medlemsstatenes 

kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin 

gjennomføringsmyndighet fastsettes på forhånd ved en 

forordning som vedtas etter den ordinære 

regelverksprosessen. I påvente av at nevnte nye 

forordning vedtas, får rådsbeslutning 1999/468/EF av 

28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 

utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er gitt 

Kommisjonen( 4 ) fortsatt anvendelse, med unntak av 

framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, 

som ikke lenger får anvendelse. 

36)  Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte for å utfylle 

bestemmelsene i artikkel 21a og 22a i direktiv 

2001/83/EF. Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta 

tilleggstiltak som fastsetter når det kan være nødvendig 

å utføre studier av virkning etter at 

markedsføringstillatelse er gitt. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

37)  I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen 

om bedre regelverksutforming(5) oppfordres medlems-

statene til, for eget formål og i Unionens interesse, å 

utarbeide og offentliggjøre egne tabeller, som så langt 

det er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv 

og innarbeidingstiltakene. 

38)  Direktiv 2001/83/EF bør derfor endres —  

  

(3) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(4) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 

(5) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1. 
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VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2001/83/EF 

I direktiv 2001/83/EF gjøres følgende endringer: 

1.  I artikkel 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 11 skal lyde: 

«11. Bivirkning: en reaksjon på et legemiddel som er 

skadelig og utilsiktet.» 

b)  Nr. 14 utgår. 

c)  Nr. 15 skal lyde: 

«15. Sikkerhetsstudie etter at markedsføringstillatelse 

er gitt: en studie av et godkjent legemiddel 

foretatt med sikte på å identifisere, karakterisere 

eller kvantifisere en sikkerhetsrisiko, bekrefte 

legemiddelets sikkerhetsprofil eller måle 

effektiviteten av risikohåndteringstiltak.» 

d)  Nye nummer skal lyde: 

«28b. Risikohåndteringssystem: et sett av former for 

virksomhet og inngrep i forbindelse med 

legemiddelovervåking som er utformet for å 

identifisere, karakterisere, forhindre eller 

minske risiko knyttet til et legemiddel, 

herunder en vurdering av hvorvidt slike former 

for virksomhet og inngrep er effektive. 

28c. Risikohåndteringsplan: en utførlig beskrivelse 

av risikohåndteringssystemet. 

28d. Legemiddelovervåkingssystem: et system som 

brukes av innehaveren av markedsfø-

ringstillatelsen og av medlemsstatene til å 

ivareta oppgaver og ansvar som er oppført i 

avdeling IX, og som er utformet for å overvåke 

sikkerheten for godkjente legemidler og påvise 

eventuelle endringer i nytte-risiko-forholdet. 

28e. Hoveddokument for legemiddelovervåkings-

systemet: en utførlig beskrivelse av legemid-

delovervåkingssystemet som innehaveren av 

markedsføringstillatelsen bruker i forbindelse 

med ett eller flere godkjente legemidler.» 

2.  I artikkel 8 nr. 3 gjøres følgende endringer: 

a)  Bokstav ia) skal lyde: 

«ia)  en oversikt over søkerens legemiddelovervå-

kingssystem som skal omfatte følgende 

elementer: 

— dokumentasjon på at søkeren har til rådighet 

en kvalifisert person som skal ha ansvar for 

legemiddelovervåkingen, 

— navnet på de medlemsstatene der den 

kvalifiserte personen er bosatt og utfører 

oppgavene sine, 

— den kvalifiserte personens kontaktopplys-

ninger, 

— en erklæring undertegnet av søkeren om at 

vedkommende har de nødvendige midlene til 

å ivareta oppgavene og ansvaret som er 

oppført i avdeling IX, 

— en henvisning til stedet der hoveddokumentet 

for legemiddelovervåkingssystemet oppbeva-

res.» 

b)  Følgende bokstav innsettes etter bokstav ia): 

«iaa)  risikohåndteringsplanen som beskriver 

risikohåndteringssystemet som søkeren vil 

innføre for det aktuelle legemiddelet, samt et 

sammendrag av dette.» 

c)  Bokstav l) skal lyde: 

«l)  kopier av følgende: 

— eventuelle tillatelser til å markedsføre 

legemiddelet i en annen medlemsstat eller i en 

tredjestat, et sammendrag av sikkerhets-

opplysningene, herunder opplysningene i de 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene, 

når disse foreligger, og rapporter om antatte 

bivirkninger, sammen med en liste over de 

medlemsstatene der en søknad om tillatelse 

inngitt i samsvar med dette direktiv, er til 

behandling, 

— preparatomtalen som foreslått av søkeren i 

samsvar med artikkel 11 eller godkjent av 

vedkommende myndigheter i medlemsstaten i 

samsvar med artikkel 21, og pakningsved-

legget som foreslått i samsvar med artikkel 59 

eller godkjent av vedkommende myndigheter i 

medlemsstaten i samsvar med artikkel 61, 

— nærmere opplysninger om eventuelle vedtak 

om avslag på søknad om tillatelse, i Unionen 

eller i en tredjestat, med begrunnelse for 

vedtakene.» 

d)  Bokstav n) oppheves. 

e)  I annet ledd tilføyes følgende punktum: 

 «Risikohåndteringssystemet som er nevnt i første ledd 

bokstav iaa), skal stå i forhold til legemiddelets 

identifiserte risiko og mulige risiko samt behovet for 

sikkerhetsopplysninger etter at markedsføringstillatelse 

er gitt. 

 Opplysningene som er nevnt i første ledd, skal 

ajourføres dersom og når det er relevant.»  

3.  I artikkel 11 skal nye ledd lyde: 

 «For legemidler som er oppført i listen nevnt i artikkel 23 i 

forordning (EF) nr. 726/2004, skal preparatomtalen 

inneholde følgende opplysning: «Dette legemiddelet er 

underlagt ytterligere overvåking.» Foran opplysningen skal 
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det stå et svart symbol som nevnt i artikkel 23 i forordning 

(EF) nr. 726/2004, og etter opplysningen skal det stå en 

relevant standardforklaring. 

 For alle legemidler skal det tilføyes en standardtekst som 

uttrykkelig ber helsepersonell om å rapportere antatte 

bivirkninger i samsvar med det nasjonale frivillige 

rapporteringssystemet nevnt i artikkel 107a nr. 1. Ulike 

rapporteringsmåter, herunder elektronisk rapportering, skal 

være tilgjengelige i samsvar med artikkel 107a nr. 1 annet 

ledd.» 

4.  Artikkel 16g nr. 1 skal lyde: 

«1.  Artikkel 3 nr. 1 og 2, artikkel 4 nr. 4, artikkel 6 nr. 1, 

artikkel 12, artikkel 17 nr. 1, artikkel 19, 20, 23, 24, 25, 40-

52, 70-85, 101-108b, artikkel 111 nr. 1 og 3, artikkel 112, 

116, 117, 118, 122, 123, 125, artikkel 126 annet ledd og 

artikkel 127 i dette direktiv samt kommisjonsdirektiv 

2003/94/EF av 8. oktober 2003 om fastsettelse av prinsipper 

og retningslinjer for god framstillingspraksis for legemidler 

for mennesker og prøvingspreparater for mennesker(*) får 

tilsvarende anvendelse på registreringer av tradisjonell bruk 

som er innvilget i samsvar med dette kapittel. 

_____________ 

(*) EUT L 262 av 14.10.2003, s. 22.» 

5.  I artikkel 17 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 annet ledd erstattes ordene «artikkel 27» med 

ordene «artikkel 28». 

b)  I nr. 2 erstattes ordene «artikkel 27» med ordene 

«artikkel 28». 

6.  I artikkel 18 erstattes ordene «artikkel 27» med ordene 

«artikkel 28». 

7.  I artikkel 21 skal nr. 3 og 4 lyde: 

«3.  Vedkommende nasjonale myndigheter skal 

umiddelbart offentliggjøre markedsføringstillatelsen 

sammen med pakningsvedlegget, preparatomtalen og alle 

vilkår som er fastsatt i samsvar med artikkel 21a, 22 og 22a, 

samt alle frister for oppfyllelse av disse vilkårene for hvert 

legemiddel som de har godkjent. 

4.  Vedkommende nasjonale myndigheter skal utarbeide en 

vurderingsrapport og gi kommentarer til søknadsmaterialet 

med hensyn til resultatene av de farmasøytiske og 

prekliniske utprøvingene, de kliniske utprøvingene, 

risikohåndteringssystemet og legemiddelovervåkingssys-

temet for det aktuelle legemiddelet. Vurderingsrapporten 

skal ajourføres når det foreligger nye opplysninger av 

betydning for vurderingen av det aktuelle legemiddelets 

kvalitet, sikkerhet eller virkning. 

 Vedkommende nasjonale myndigheter skal umiddelbart 

offentliggjøre vurderingsrapporten sammen med sin 

begrunnelse for uttalelsen, etter å ha fjernet alle 

opplysninger av kommersielt fortrolig art. Begrunnelsen 

skal angis separat for hver indikasjon det er søkt for. 

 Den offentlige vurderingsrapporten skal omfatte et 

sammendrag skrevet slik at allmennheten lett kan forstå det. 

Sammendraget skal særlig omfatte en del som omhandler 

vilkårene for bruken av legemiddelet.» 

8.  Følgende artikkel innsettes: 

«Artikkel 21a 

 I tillegg til bestemmelsene fastsatt i artikkel 19 kan det 

utstedes markedsføringstillatelse for et legemiddel dersom 

ett eller flere av følgende vilkår er oppfylt: 

a)  det skal treffes visse tiltak for å garantere sikker bruk av 

legemiddelet som skal inngå i risikohåndterings-

systemet, 

b)  det skal foretas sikkerhetsstudier etter at markeds-

føringstillatelse er gitt, 

c) forpliktelser om registrering eller rapportering av 

antatte bivirkninger som er strengere enn forpliktelsene 

som er nevnt i avdeling IX, skal oppfylles, 

d)  andre vilkår eller restriksjoner for en sikker og effektiv 

bruk av legemiddelet skal overholdes, 

e)  det skal finnes et tilfredsstillende legemiddelover-

våkingssystem, 

f)  det skal foretas studier av virkning etter at 

markedsføringstillatelse er gitt dersom det er avdekket 

bekymring over enkelte sider ved legemiddelets 

virkning og denne først kan avhjelpes etter at produktet 

er brakt i omsetning. Denne forpliktelsen til å foreta 

slike studier skal være basert på de delegerte rettsaktene 

som er vedtatt i henhold til artikkel 22b, idet det tas 

hensyn til de vitenskapelige retningslinjene nevnt i 

artikkel 108a. 

 I markedsføringstillatelsen skal det om nødvendig fastsettes 

frister for å oppfylle disse vilkårene.»  
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9.  Artikkel 22 skal lyde: 

«Artikkel 22 

 I særlige tilfeller og etter samråd med søkeren kan 

markedsføringstillatelsen utstedes på visse vilkår, særlig 

knyttet til legemiddelets sikkerhet, underretning til 

vedkommende nasjonale myndigheter om enhver hendelse 

knyttet til bruken samt tiltak som skal treffes. 

 Markedsføringstillatelsen kan utstedes av objektive, 

kontrollerbare grunner bare dersom søkeren kan påvise at 

det er umulig å framlegge utfyllende opplysninger om 

legemiddelets virkning og sikkerhet under normale 

bruksvilkår, og skal bygge på en av begrunnelsene fastsatt i 

vedlegg I. 

 Opprettholdelse av markedsføringstillatelsen skal være 

avhengig av den årlige revurderingen av disse vilkårene.» 

10.  Følgende artikler tilføyes: 

«Artikkel 22a 

1.  Etter at markedsføringstillatelsen er utstedt, kan 

vedkommende nasjonale myndighet pålegge innehaveren 

av markedsføringstillatelsen en forpliktelse til å: 

a)  foreta en sikkerhetsstudie etter at markedsførings-

tillatelse er gitt, dersom det er bekymring over risikoen 

ved et godkjent legemiddel. Dersom samme 

bekymring gjelder mer enn ett legemiddel, skal 

vedkommende nasjonale myndighet, etter samråd med 

Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking, oppfordre de berørte 

innehaverne av markedsføringstillatelsene til å foreta 

en felles sikkerhetsstudie etter at markedsførings-

tillatelsene er gitt, 

b)  foreta en studie av virkning etter at tillatelse er gitt, 

når kunnskapen om sykdommen eller den kliniske 

metoden viser at tidligere virkningsvurderinger 

kanskje må endres i vesentlig grad. Forpliktelsen til å 

foreta en studie av virkning etter at markeds-

føringstillatelse er gitt skal være basert på de delegerte 

rettsaktene som er vedtatt i henhold til artikkel 22b, 

idet det tas hensyn til den vitenskapelige veiledningen 

nevnt i artikkel 108a. 

 Påleggelsen av en slik forpliktelse skal begrunnes behørig, 

underrettes skriftlig og skal omfatte formålet med og 

tidsrammen for å framlegge og foreta studien. 

2.  Vedkommende nasjonale myndighet skal gi 

innehaveren av markedsføringstillatelsen mulighet til å 

framlegge skriftlige merknader som svar på påleggelsen av 

forpliktelsen innen en frist som myndigheten skal fastsette, 

dersom innehaveren av markedsføringstillatelsen ber om 

dette innen 30 dager etter at den skriftlige underretningen 

om forpliktelsen er mottatt. 

3.  På grunnlag av de skriftlige merknadene som 

innehaveren av markedsføringstillatelsen har framlagt, 

skal vedkommende nasjonale myndighet trekke tilbake 

eller bekrefte forpliktelsen. Dersom vedkommende 

nasjonale myndighet bekrefter forpliktelsen, skal 

markedsføringstillatelsen endres slik at forpliktelsen 

inngår som et vilkår for markedsføringstillatelsen, og 

risikohåndteringssystemet skal ajourføres i samsvar med 

dette. 

Artikkel 22b 

1.  Med sikte på å bestemme de situasjonene der det kan 

være påkrevd å foreta studier av virkning etter at 

markedsføringstillatelse er gitt i henhold til artikkel 21a og 

22a i dette direktiv, kan Kommisjonen gjennom delegerte 

rettsakter i samsvar med artikkel 121a og på vilkårene i 

artikkel 121b og 121c vedta tiltak som utfyller 

bestemmelsene i artikkel 21a og 22a. 

2.  Når Kommisjonen vedtar slike delegerte rettsakter, 

skal den handle i samsvar med bestemmelsene i dette 

direktiv. 

Artikkel 22c 

1.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 

innarbeide alle vilkår som er nevnt i artikkel 21a, 22 eller 

22a i risikohåndteringssystemet. 

2.  Medlemsstatene skal underrette Kontoret om hvilke 

markedsføringstillatelser som er utstedt på vilkårene i 

henhold til artikkel 21a, 22 eller 22a.» 

11.  Artikkel 23 skal lyde: 

«Artikkel 23 

1.  Etter at en markedsføringstillatelse er utstedt, skal 

innehaveren av markedsføringstillatelsen når det gjelder 

framstillingsmåtene og kontrollmetodene nevnt i artikkel 8 

nr. 3 bokstav d) og h) ta hensyn til den vitenskapelige og 

tekniske utvikling og foreta de endringer som er 

nødvendige for at legemiddelet skal kunne produseres og 

kontrolleres ved hjelp av allment anerkjente vitenskapelige 

metoder. 

Disse endringene skal godkjennes av vedkommende 

myndighet i den berørte medlemsstaten. 

2.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 

umiddelbart oversende til vedkommende nasjonale 

myndighet alle nye opplysninger som kan medføre endring 

i de opplysningene eller dokumentene som det er vist til i 

artikkel 8 nr. 3, 10 10a, 10b og 11, eller i artikkel 32 nr. 5 

eller i vedlegg I.  
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Særlig skal innehaveren av markedsføringstillatelsen 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale 

myndighet om ethvert forbud eller enhver restriksjon 

pålagt av vedkommende myndigheter i en stat der 

legemiddelet er brakt i omsetning, samt om alle nye 

opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av 

nytte og risiko ved det aktuelle legemiddelet. 

Opplysningene skal omfatte både positive og negative 

resultater av kliniske utprøvinger eller andre studier for 

alle indikasjoner og populasjoner, uavhengig av om de 

inngår i markedsføringstillatelsen, samt opplysninger om 

bruken av legemiddelet dersom denne bruken ikke er 

omfattet av vilkårene i markedsføringstillatelsen. 

3.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal sikre at 

produktinformasjonen holdes a jour med den nåværende 

vitenskapelige kunnskapen, herunder konklusjonene av 

vurderingene og anbefalingene som er offentliggjort 

gjennom den europeiske nettportalen for legemidler 

fastsatt i samsvar med artikkel 26 i forordning (EF) 

nr. 726/2004. 

4.  For at nytte-risiko-forholdet skal kunne vurderes 

kontinuerlig, kan vedkommende nasjonale myndighet når 

som helst anmode innehaveren av markedsfø-

ringstillatelsen om å framlegge opplysninger som viser at 

nytte-risiko-forholdet fortsatt er gunstig. Enhver slik 

anmodning skal besvares fullstendig og raskt av 

innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

Vedkommende nasjonale myndighet kan når som helst 

anmode innehaveren av markedsføringstillatelsen om å 

framlegge en kopi av hoveddokumentet for legemid-

delovervåkingssystemet. Innehaveren av markedsfø-

ringstillatelsen skal framlegge kopien senest sju dager etter 

å ha mottatt anmodningen.» 

12.  I artikkel 24 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 2 skal annet ledd lyde: 

 «For dette formål skal innehaveren av 

markedsføringstillatelsen gi vedkommende nasjonale 

myndighet en konsolidert utgave av saksdokumentene 

med hensyn til kvalitet, sikkerhet og virkning, 

herunder vurderingen av opplysningene i rapporter om 

antatte bivirkninger og periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter som er framlagt i samsvar med 

avdeling IX, og alle endringer som er innført siden 

markedsføringstillatelsen ble utstedt, minst ni måneder 

før gyldigheten av markedsføringstillatelsen opphører 

i samsvar med nr. 1.» 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Etter en fornyelse skal markedsføringstillatelsen ha 

ubegrenset gyldighet, med mindre vedkommende 

nasjonale myndighet, av berettigede grunner med hensyn 

til legemiddelovervåking, herunder eksponering av et 

utilstrekkelig antall pasienter for det aktuelle legemiddelet, 

beslutter å fornye den for en ytterligere femårsperiode i 

samsvar med nr. 2.» 

13.  Overskriften «Kapittel 4 Framgangsmåte for gjensidig 

anerkjennelse og desentralisert framgangsmåte» utgår. 

14.  I artikkel 27 gjøres følgende endringer: 

a)  Nr. 1 og 2 skal lyde: 

«1.  Det skal opprettes en samordningsgruppe for 

følgende formål: 

a)  å undersøke alle spørsmål knyttet til 

markedsføringstillatelse for et legemiddel i to eller 

flere medlemsstater etter framgangsmåtene fastsatt 

i kapittel 4, 

b)  å undersøke spørsmål knyttet til overvåking av 

legemidler som er godkjent av medlemsstatene, i 

samsvar med artikkel 107c, 107e, 107g, 107k og 

107q, 

c)  å undersøke spørsmål knyttet til endring av 

markedsføringstillatelser for legemidler, som er 

utstedt av medlemsstatene i samsvar med 

artikkel 35 nr. 1. 

Kontoret skal ha ansvar for samordningsgruppens 

sekretariat. 

 I utførelsen av legemiddelovervåkingen, herunder 

godkjenning av risikohåndteringssystemer og overvå-

king av effektiviteten ved disse, skal samord-

ningsgruppen anvende den vitenskapelige vurderingen 

og anbefalingene fra Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking 

som er fastsatt i artikkel 56 nr. 1 bokstav aa) i 

forordning (EF) nr. 726/2004. 

2.  Samordningsgruppen skal bestå av en representant 

per medlemsstat, oppnevnt for et tidsrom på tre år som 

kan fornyes. Medlemsstatene kan oppnevne en 

vararepresentant for et tidsrom på tre år som kan 

fornyes. Medlemmene i samordningsgruppen kan være 

ledsaget av sakkyndige. 

 Medlemmer av samordningsgruppen og sakkyndige 

skal, når de utfører oppgavene sine, anvende de 

vitenskapelige og regulerende ressursene som 

vedkommende nasjonale myndigheter har til rådighet. 

Hver vedkommende nasjonale myndighet skal 

overvåke sakkunnskapsnivået på vurderingene som 

foretas, og tilrettelegge for arbeidet til de utnevnte 

komitémedlemmene og de sakkyndige.  
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 Artikkel 63 i forordning (EF) nr. 726/2004 får 

anvendelse på samordningsgruppen når det gjelder 

innsyn og medlemmenes uavhengighet.» 

b)  Følgende ledd innsettes: 

«4.  Kontorets daglige leder eller dennes representant 

og representanter for Kommisjonen skal ha rett til å 

delta i alle møter i samordningsgruppen. 

5.  Medlemmene i samordningsgruppen skal sikre 

hensiktsmessig samordning mellom gruppens 

oppgaver og arbeidet som utføres av vedkommende 

nasjonale myndigheter, herunder de rådgivende 

organene som beskjeftiger seg med markedsfø-

ringstillatelser. 

6.  Med mindre annet er fastsatt i dette direktiv, skal 

medlemsstatene som er representert i samordnings-

gruppen, gjøre sitt ytterste for å komme til enighet om 

hvilke tiltak som skal treffes. Dersom det ikke kan 

oppnås enighet, skal holdningen til flertallet av 

medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen, gjelde. 

7.  Medlemmene i samordningsgruppen skal, også 

etter at mandatet deres har utløpt, ha plikt til ikke å 

bringe videre opplysninger som er av en slik art at de 

er underlagt taushetsplikt.» 

15.  I artikkel 27 skal følgende overskrift innsettes: 

«KAPITTEL 4 

Framgangsmåte for gjensidig godkjenning og 

desentralisert framgangsmåte» 

16.  I artikkel 31 nr. 1 gjøres følgende endringer: 

a)  Første ledd skal lyde: 

 «Medlemsstatene, Kommisjonen, søkeren eller 

innehaveren av markedsføringstillatelsen skal i særlige 

tilfeller som berører Unionens interesse, legge fram 

saken for Komiteen med henblikk på anvendelse av 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 32, 33 og 34, før det 

gjøres et vedtak angående en søknad om, en 

midlertidig oppheving av eller en tilbakekalling av en 

markedsføringstillatelse eller vedrørende en hvilken 

som helst annen endring av en markedsføringstillatelse 

som synes nødvendig.» 

b)  Følgende ledd innsettes etter første ledd: 

 «Dersom framleggelsen er en følge av vurderingen av 

opplysninger fra overvåking av et godkjent 

legemiddel, skal saken henvises til Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelover-

våking, og artikkel 107j nr. 2 kan få anvendelse. Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking skal komme med en anbefaling 

etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 32. Den 

endelige anbefalingen skal oversendes til Komiteen 

for legemidler for mennesker eller samordnings-

gruppen, etter hva som er relevant, og 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 107k får 

anvendelse. 

 Dersom det anses som nødvendig å treffe hastetiltak, 

får imidlertid framgangsmåten fastsatt i artikkel 1071i-

k anvendelse.» 

17.  Artikkel 36 oppheves. 

18.  I artikkel 59 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav e) skal lyde: 

«e)  en beskrivelse av bivirkningene som kan 

oppstå ved vanlig bruk av legemiddelet, og 

om nødvendig, tiltak som skal treffes i slike 

tilfeller.» 

ii)  Følgende ledd innsettes: 

 «For legemidler som er oppført i listen nevnt i 

artikkel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, skal 

følgende opplysning tilføyes: «Dette legemiddelet 

er underlagt ytterligere overvåking.» Foran 

opplysningen skal det stå et svart symbol som 

nevnt i artikkel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

og etter opplysningen skal det stå en relevant 

standardforklaring. 

 For alle legemidler skal det tilføyes en 

standardtekst som uttrykkelig ber pasienter om å 

rapportere antatte bivirkninger til lege, farmasøyt, 

helsepersonell eller direkte i det nasjonale 

frivillige rapporteringssystemet nevnt i 

artikkel 107a nr. 1, og der det angis hvilke 

rapporteringsmåter som er tilgjengelige 

(elektronisk rapportering, postadresse og/eller 

annet) i samsvar med artikkel 107a, nr. 1, annet 

ledd.»  
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b)  Følgende ledd innsettes: 

«4.  Innen 1. januar 2013 skal Kommisjonen 

framlegge en vurderingsrapport for Europaparlamentet 

og Rådet om gjeldende mangler ved preparatomtalen 

og pakningsvedlegget og hvordan de kan forbedres 

slik at pasientenes og helsepersonellets behov 

oppfylles på en bedre måte. Om nødvendig skal 

Kommisjonen på grunnlag av rapporten og etter 

samråd med berørte parter framlegge forslag for å 

bedre disse dokumentenes leselighet, utforming og 

innhold.»  

19.  Artikkel 63 nr. 3 skal lyde: 

«3.  Dersom legemiddelet ikke skal utleveres direkte til 

pasienten, eller dersom det er alvorlige problemer med 

tilgjengeligheten for legemiddelet, kan vedkommende 

myndigheter, med forbehold for tiltak som de vurderer 

som nødvendige for å sikre menneskers helse, gi unntak 

fra forpliktelsene om at merkingen og pakningsvedlegget 

skal inneholde visse opplysninger. De kan også gi 

fullstendig eller delvis unntak fra forpliktelsen om at 

merkingen og pakningsvedlegget skal være på det 

offisielle språket eller de offisielle språkene i 

medlemsstaten der legemiddelet bringes i omsetning.» 

20.  Avdeling IX skal lyde: 

«AVDELING IX 

LEGEMIDDELOVERVÅKING 

KAPITTEL 1 

Alminnelige bestemmelser 

Artikkel 101 

1.  Medlemsstatene skal ha et legemiddelovervåkings-

system for å kunne ivareta legemiddelovervåkings-

oppgavene og deltakelsen i Unionens virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking. 

Legemiddelovervåkingssystemet skal brukes til å samle 

inn opplysninger om risikoen ved legemidler for pasienters 

helse eller folkehelsen. Opplysningene skal særlig gjelde 

bivirkninger hos mennesker ved bruk av legemiddelet i 

samsvar med vilkårene i markedsføringstillatelsen samt 

bruk som ikke er omfattet av vilkårene i markedsfø-

ringstillatelsen, og bivirkninger forbundet med 

eksponering i arbeidet. 

2.  Ved hjelp av legemiddelovervåkingssystemet som er 

nevnt i nr. 1, skal medlemsstatene vurdere alle 

opplysninger på en vitenskapelig måte, overveie 

muligheter for å forebygge og redusere risiko i størst 

mulig grad og treffe regulerende tiltak når det gjelder 

markedsføringstillatelsen, dersom det er nødvendig. De 

skal foreta regelmessig revisjon av legemiddelover-

våkingssystemet og rapportere resultatene til Kommi-

sjonen senest 21. september 2013 og deretter annethvert 

år. 

3.  Hver medlemsstat skal utpeke en vedkommende 

myndighet som skal ha ansvar for å foreta 

legemiddelovervåkingen. 

4.  Kommisjonen kan be medlemsstatene om å delta, 

samordnet av Kontoret, i internasjonal harmonisering og 

standardisering av tekniske tiltak i forbindelse med 

legemiddelovervåking. 

Artikkel 102 

 Medlemsstatene skal 

a)  treffe alle relevante tiltak for å oppfordre pasienter, 

leger, farmasøyter og annet helsepersonell til å 

rapportere antatte bivirkninger til vedkommende 

nasjonale myndighet; for å gjennomføre disse 

oppgavene kan organisasjoner som representerer 

forbrukere, pasienter og helsepersonell, delta dersom 

det er hensiktsmessig, 

b)  tilrettelegge for pasientrapportering ved å tilby 

alternative rapporteringsformater i tillegg til de 

nettbaserte formatene, 

c)  treffe alle nødvendige tiltak for å innhente nøyaktige 

og kontrollerbare opplysninger til den vitenskapelige 

vurderingen av rapporter om antatte bivirkninger, 

d)  sikre at offentligheten får viktige opplysninger til rett 

tid om bekymringer som framkommer ved 

legemiddelovervåking og gjelder bruken av et 

legemiddel, gjennom offentliggjøring på nettportalen 

og om nødvendig gjennom andre offentlig 

tilgjengelige informasjonskanaler, 

e)  ved metoder for innsamling av opplysninger og om 

nødvendig ved oppfølging av rapporter om antatte 

bivirkninger, sikre at alle nødvendige tiltak treffes for 

å identifisere alle biologiske legemidler som 

foreskrives, utleveres eller selges på deres territorium 

og omhandles i en rapport om antatte bivirkninger, 

idet det tas behørig hensyn til legemiddelets navn, i 

samsvar med artikkel 1 nr. 20, og partinummer, 

f)  treffe de nødvendige tiltak for å sikre at en innehaver 

av en markedsføringstillatelse som ikke oppfyller 

forpliktelsene fastsatt i denne avdeling, ilegges 

sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til 

overtredelsen og virker avskrekkende. 

 Ved anvendelse av første ledd bokstav a) og e) kan 

medlemsstatene pålegge leger, farmasøyter og annet 

helsepersonell særlige forpliktelser.  
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Artikkel 103 

 En medlemsstat kan delegere alle oppgaver som den er 

pålagt i henhold til denne avdeling, til en annen 

medlemsstat dersom denne har gitt skriftlig samtykke. 

Hver medlemsstat kan ikke representere mer enn en annen 

medlemsstat. 

 Den delegerende medlemsstaten skal skriftlig underrette 

Kommisjonen, Kontoret og de øvrige medlemsstatene om 

delegeringen. Den delegerende medlemsstaten og 

Kontoret skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 104 

1.  For å kunne ivareta legemiddelovervåkingsoppgavene 

skal innehaveren av markedsføringstillatelsen ha et 

legemiddelovervåkingssystem som tilsvarer den berørte 

medlemsstatens legemiddelovervåkingssystem som 

fastsatt i henhold til artikkel 101 nr. 1. 

2.  Ved hjelp av legemiddelovervåkingssystemet som er 

nevnt i nr. 1, skal innehaveren av markedsføringstillatelsen 

vurdere alle opplysninger på en vitenskapelig måte, 

overveie muligheter for å forebygge og redusere risiko i 

størst mulig grad og treffe egnede tiltak dersom det er 

nødvendig. 

 Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal foreta 

regelmessig revisjon av legemiddelovervåkingssystemet. 

Innehaveren skal legge inn en merknad om 

hovedresultatene av revisjonen i hoveddokumentet for 

legemiddelovervåkingssystemet, og på grunnlag av 

revisjonsresultatene sørge for at det utarbeides og 

gjennomføres en plan for egnede korrigerende tiltak. Når 

de korrigerende tiltakene er gjennomført fullt ut, kan 

merknaden fjernes. 

3.  Som en del av legemiddelovervåkingssystemet skal 

innehaveren av markedsføringstillatelsen 

a)  ha fast og kontinuerlig rådighet til en person med 

egnede kvalifikasjoner som skal ha ansvar for 

legemiddelovervåkingen, 

b)  vedlikeholde og på anmodning stille til rådighet et 

hoveddokument for legemiddelovervåkingssystemet, 

c)  ha et risikohåndteringssystem for hvert legemiddel, 

d)  overvåke resultatet av tiltakene for å redusere risikoen 

i størst mulig grad som inngår i risikohåndte-

ringsplanen, eller som er fastsatt som vilkår for 

markedsføringstillatelsen i henhold til artikkel 21a, 22 

eller 22a, 

e)  ajourføre risikohåndteringssystemet og overvåke 

opplysninger fra legemiddelovervåking for å avgjøre 

om det foreligger ny risiko eller om risikoen er endret 

eller om nytte-risiko-forholdet for legemidler er 

endret. 

 Den kvalifiserte personen som er nevnt i første  

ledd bokstav a), skal være bosatt og utføre arbeidet  

sitt i Unionen og skal være ansvarlig for å  

opprette og vedlikeholde legemiddelovervåkingssystemet. 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal oversende 

den kvalifiserte personens navn og kontaktopplysninger til 

vedkommende myndighet og Kontoret. 

4.  Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 3 kan 

vedkommende nasjonale myndighet be om at det utnevnes 

en kontaktperson for saker som gjelder legemiddelover-

våking på nasjonalt plan, som rapporterer til den 

kvalifiserte personen som har ansvar for virksomheten i 

forbindelse med legemiddelovervåking. 

Artikkel 104a 

1.  Med forbehold for nr. 2, 3 og 4 i denne artikkelen skal 

innehavere av markedsføringstillatelser som er utstedt før 

21. juli 2012, som unntak fra artikkel 104 nr. 3 bokstav c), 

ikke være pålagt å ha et risikohåndteringssystem for hvert 

legemiddel. 

2.  Vedkommende nasjonale myndighet kan forplikte en 

innehaver av en markedsføringstillatelse til å ha et 

risikohåndteringssystem, som nevnt i artikkel 104 nr. 3 

bokstav c), dersom risikoen som påvirker nytte-risiko-

forholdet for et godkjent legemiddel, gir grunn til 

bekymring. I denne forbindelse skal vedkommende 

nasjonale myndighet også pålegge innehaveren av 

markedsføringstillatelsen å framlegge en nærmere 

beskrivelse av risikohåndteringssystemet som innehaveren 

planlegger å innføre for det aktuelle legemiddelet. 

Pålegget om slike forpliktelser skal være behørig 

begrunnet, meddeles skriftlig og omfatte fristen for 

framlegging av den nærmere beskrivelsen av risikohåndte-

ringssystemet. 

3.  Vedkommende nasjonale myndighet skal gi 

innehaveren av markedsføringstillatelsen mulighet til å 

framlegge skriftlige merknader som svar på påleggelsen av 

forpliktelsen innen en frist som myndigheten skal fastsette, 

dersom innehaveren av markedsføringstillatelsen ber om 

dette innen 30 dager etter at den skriftlige underretningen 

om forpliktelsen er mottatt. 

4.  På grunnlag av de skriftlige merknadene som 

innehaveren av markedsføringstillatelsen har framlagt, 

skal vedkommende nasjonale myndighet trekke tilbake 

eller bekrefte forpliktelsen. Dersom vedkommende 

nasjonale myndighet bekrefter forpliktelsen, skal 

markedsføringstillatelsen endres slik at tiltakene som skal 

treffes som en del av risikohåndteringssystemet, inngår 

som vilkår for markedsføringstillatelsen nevnt i 

artikkel 21a bokstav a).  
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Artikkel 105 

 Vedkommende nasjonale myndigheter skal kontinuerlig 

kontrollere forvaltningen av midler til virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking, drift av kommuni-

kasjonsnett og markedsovervåking for å sikre deres 

uavhengighet i utøvelsen av denne virksomheten. 

 Første ledd er ikke til hinder for at vedkommende 

nasjonale myndigheter krever inn gebyrer fra innehavere 

av markedsføringstillatelser for vedkommende nasjonale 

myndigheters utøvelse av denne virksomheten, forutsatt at 

deres uavhengighet i utøvelsen av denne virksomheten i 

forbindelse med legemiddelovervåking er fullstendig 

sikret. 

KAPITTEL 2 

Innsyn og kommunikasjon 

Artikkel 106 

 Hver medlemsstat skal opprette og vedlikeholde en 

nasjonal nettportal for legemidler som skal være knyttet til 

den europeiske nettportalen for legemidler som er 

opprettet i samsvar med artikkel 26 i forordning 

(EF) nr. 726/2004. Gjennom de nasjonale nettportalene for 

legemidler skal medlemsstatene offentliggjøre minst 

følgende: 

a)  offentlige vurderingsrapporter samt et sammendrag av 

disse, 

b)  preparatomtale og pakningsvedlegg, 

c)  sammendrag av risikohåndteringsplaner for legemidler 

som er godkjent i samsvar med dette direktiv, 

d)  listen over legemidler som er nevnt i artikkel 23 i 

forordning (EF) nr. 726/2004, 

e)  opplysninger om de ulike måtene helsepersonell og 

pasienter kan rapportere antatte bivirkninger av 

legemidler til vedkommende nasjonale myndigheter, 

herunder nettbaserte strukturerte skjemaer som nevnt i 

artikkel 25 i forordning (EF) nr. 726/2004. 

Artikkel 106a 

1.  Så snart innehaveren av markedsføringstillatelsen 

planlegger å offentliggjøre opplysninger om bekymringer 

på grunnlag av legemiddelovervåking i forbindelse med 

bruken av et legemiddel, og i alle tilfeller samtidig som 

eller før offentliggjøringen, er innehaveren forpliktet til å 

underrette vedkommende nasjonale myndigheter, Kontoret 

og Kommisjonen. 

 Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal sørge for at 

opplysningene offentliggjøres på en objektiv og ikke 

villedende måte. 

2.  Med mindre det kreves en rask offentliggjøring av 

hensyn til vern av folkehelsen skal medlemsstatene, 

Kontoret og Kommisjonen underrette hverandre minst 24 

timer før offentliggjøring av opplysninger om 

bekymringer i forbindelse med legemiddelovervåking. 

3.  Når det gjelder virksomme stoffer i legemidler som er 

godkjent i mer enn én medlemsstat, skal Kontoret være 

ansvarlig for samordningen av vedkommende nasjonale 

myndigheters sikkerhetsmeldinger og skal framlegge 

tidsplaner for offentliggjøring av opplysningene. 

 Under Kontorets samordning skal medlemsstatene 

bestrebe seg på å bli enige om en felles melding om 

sikkerheten ved det aktuelle legemiddelet og tidsplanene 

for distribusjonen. Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking skal på anmodning fra 

Kontoret gi råd om disse sikkerhetsmeldingene. 

4.  Når Kontoret eller vedkommende nasjonale 

myndigheter offentliggjør opplysningene som er nevnt i 

nr. 2 og 3, skal alle personopplysninger eller opplysninger 

av kommersielt fortrolig art utelates, med mindre en 

offentliggjøring er nødvendig av hensyn til vern av 

folkehelsen. 

KAPITTEL 3 

Registrering, rapportering og vurdering av opplysninger 

fra legemiddelovervåking 

AVS N IT T 1  

Regi strering  og  rapportering  av antatte  

bivi rkning er  

Artikkel 107 

1.  Innehavere av markedsføringstillatelser skal registrere 

alle antatte bivirkninger i Unionen eller i tredjestater som 

de får kjennskap til, enten de rapporteres frivillig av 

pasienter eller helsepersonell eller framkommer i 

forbindelse med en studie etter at markedsføringstillatelse 

er gitt. 

 Innehavere av markedsføringstillatelser skal sørge for at 

disse rapportene er tilgjengelige på et enkelt sted i 

Unionen. 

 Som unntak fra første ledd skal antatte bivirkninger som 

forekommer i forbindelse med en klinisk utprøving, 

registreres og rapporteres i samsvar med direktiv 

2001/20/EF. 

2.  Innehavere av markedsføringstillatelser skal ikke 

nekte å vurdere rapporter om antatte bivirkninger som de 

mottar elektronisk eller på andre egnede måter fra 

pasienter og helsepersonell.  
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3.  Innehavere av markedsføringstillatelser skal sende inn 

opplysninger elektronisk til databasen og databehand-

lingsnettet som er nevnt i artikkel 24 i forordning (EF) 

nr. 726/2004 (heretter kalt «Eudravigilance-databasen») 

om alle antatte alvorlige bivirkninger som forekommer i 

Unionen og i tredjestater, innen 15 dager etter at 

vedkommende innehaver av en markedsføringstillatelse 

har fått kjennskap til hendelsen. 

Innehavere av markedsføringstillatelser skal sende inn 

opplysninger elektronisk til Eudravigilance-databasen om 

alle antatte ikke-alvorlige bivirkninger som forekommer i 

Unionen, innen 90 dager etter at vedkommende innehaver 

av en markedsføringstillatelse har fått kjennskap til 

hendelsen. 

Når det gjelder legemidler som inneholder virksomme 

stoffer som er nevnt i listen over publikasjoner som 

overvåkes av Kontoret i henhold til artikkel 27 i 

forordning (EF) nr. 726/2004, skal innehavere av 

markedsføringstillatelser ikke være pålagt å rapportere til 

Eudravigilance-databasen de antatte bivirkningene som er 

registrert i den oppførte medisinske litteraturen, men de 

skal overvåke all annen medisinsk litteratur og rapportere 

alle antatte bivirkninger. 

4.  Innehavere av markedsføringstillatelser skal fastsette 

framgangsmåter for å innhente nøyaktige og 

kontrollerbare opplysninger til den vitenskapelige 

vurderingen av rapporter om antatte bivirkninger. De skal 

også samle inn oppfølgende opplysninger om disse 

rapportene og sende inn ajourføringene til Eudravigilance-

databasen. 

5.  Innehavere av markedsføringstillatelser skal i 

samarbeid med Kontoret og medlemsstatene avdekke 

dobbeltrapportering av antatte bivirkninger. 

Artikkel 107a 

1.  Hver medlemsstat skal registrere alle antatte 

bivirkninger som forekommer på dens territorium, og som 

den får kjennskap til fra helsepersonell og pasienter. 

Medlemsstatene skal sørge for at pasienter og 

helsepersonell når det er relevant deltar i oppfølgingen av 

rapporter de mottar, for å etterkomme artikkel 102 

bokstav c) og e). 

Medlemsstatene skal sørge for at rapporter om slike 

bivirkninger kan framlegges gjennom de nasjonale 

nettportalene for legemidler eller på andre måter. 

2.  Når det gjelder rapporter som framlegges av en 

innehaver av en markedsføringstillatelse, kan medlems-

statene på hvis territorium den antatte bivirkningen 

forekom, gi innehaveren av markedsføringstillatelsen 

mulighet til å delta i oppfølgingen av rapportene. 

3.  Medlemsstatene skal i samarbeid med Kontoret og 

innehaverne av markedsføringstillatelser avdekke dobbelt-

rapportering av antatte bivirkninger. 

4.  Medlemsstatene skal innen 15 dager etter at de har 

mottatt rapportene om antatte alvorlige bivirkninger som 

er nevnt i nr. 1, sende inn rapportene elektronisk til 

Eudravigilance-databasen. 

De skal innen 90 dager etter at de har mottatt rapportene 

som er nevnt i nr. 1, sende inn rapporter om antatte ikke-

alvorlige bivirkninger elektronisk til Eudravigilance-

databasen. 

Innehavere av markedsføringstillatelser skal ha tilgang til 

disse rapportene gjennom Eudravigilance-databasen. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at rapporter om antatte 

bivirkninger som følge av en feil ved bruken av et 

legemiddel, som de får kjennskap til, gjøres tilgjengelige 

for Eudravigilance-databasen og for alle myndigheter, 

organer, organisasjoner og/eller institusjoner som er 

ansvarlige for pasientsikkerhet i nevnte medlemsstat. De 

skal også sikre at myndighetene som er ansvarlige for 

legemidler i nevnte medlemsstat, underrettes om alle 

antatte bivirkninger som andre myndigheter i 

medlemsstaten får kjennskap til. Disse rapportene skal 

identifiseres på egnet måte i skjemaene som er nevnt i 

artikkel 25 i forordning (EF) nr. 726/2004. 

6.  Med mindre virksomhet i forbindelse med 

legemiddelovervåking gir berettigede grunner til det, skal 

de enkelte medlemsstatene ikke pålegge innehavere av 

markedsføringstillatelser ytterligere forpliktelser om 

rapportering av antatte bivirkninger. 

AVS N IT T 2  

Per iodiske ,  oppdaterte  s ikkerhet srapporter  

Artikkel 107b 

1.  Innehavere av markedsføringstillatelser skal 

oversende Kontoret periodiske, oppdaterte sikkerhets-

rapporter som inneholder 

a)  sammendrag av opplysninger som er relevante for 

vurderingen av legemiddelets nytte og risiko, herunder 

resultater av alle studier som behandler mulig 

innvirkning på markedsføringstillatelsen, 

b)  en vitenskapelig vurdering av legemiddelets nytte-

risiko-forhold, 

c)  alle opplysninger om salgsmengden for legemiddelet 

og eventuelle opplysninger som innehaveren har om 

antallet resepter, herunder et anslag over hvor stor 

populasjon som har blitt eksponert for legemiddelet.  
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 Vurderingen nevnt i bokstav b) skal være basert på alle 

tilgjengelige opplysninger, herunder opplysninger fra 

kliniske utprøvinger ved indikasjoner og populasjoner som 

ikke er godkjent. 

 De periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene skal 

framlegges elektronisk. 

2.  Kontoret skal gjøre rapportene som er nevnt i nr. 1, 

tilgjengelige for vedkommende nasjonale myndigheter, 

medlemmene av Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking, Komiteen for 

legemidler for mennesker og samordningsgruppen ved 

hjelp av databasen som er nevnt i artikkel 25a i forordning 

(EF) nr. 726/2004. 

3.  Som unntak fra nr. 1 i denne artikkel skal innehavere 

av markedsføringstillatelser for legemidler nevnt i 

artikkel 10 nr. 1 eller artikkel 10a, og innehavere av 

registreringer for legemidler nevnt i artikkel 14 eller 16a, 

fremlegge periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter for 

disse legemidlene 

a)  dersom en slik forpliktelse er fastsatt som et vilkår i 

markedsføringstillatelsen i samsvar med artikkel 21a 

eller artikkel 22, eller 

b)  på anmodning fra en vedkommende myndighet på 

grunnlag av bekymringer i forbindelse med 

opplysninger fra legemiddelovervåking eller som 

følge av at det mangler periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter om et virksomt stoff etter at 

markedsføringstillatelsen er utstedt. Vurderings-

rapportene om de periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapportene som det ble anmodet om, skal 

sendes til Det europeiske legemiddelkontorets komité 

for legemiddelovervåking, som skal avgjøre om det er 

behov for en enkelt vurderingsrapport for alle 

markedsføringstillatelser for legemidler som 

inneholder det samme virksomme stoffet, og 

underrette samordningsgruppen eller Komiteen for 

legemidler for mennesker om dette, for å anvende 

framgangsmåtene fastsatt i artikkel 107c nr. 4 og 

artikkel 107e. 

Artikkel 107c 

1.  I markedsføringstillatelsen skal det angis hvor ofte de 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene skal 

framlegges. 

Datoene for framleggelse i samsvar med den angitte 

hyppigheten skal beregnes fra datoen for tillatelsen. 

2.  Innehavere av markedsføringstillatelser som ble 

utstedt før 21. juli 2012, og som ikke har fått fastsatt 

hyppighet og datoer for framleggelse av periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter som et vilkår for 

markedsføringstillatelsen, skal framlegge de periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapportene i samsvar med annet ledd 

i dette nummer til en annen hyppighet eller andre datoer 

for framleggelse av rapportene fastsettes i markedsfø-

ringstillatelsen eller bestemmes i samsvar med nr. 4, 5 

eller 6. 

 Periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter skal framlegges 

umiddelbart for vedkommende myndigheter på anmodning 

eller i samsvar med følgende: 

a)  dersom et legemiddel ennå ikke er brakt i omsetning, 

minst hver sjette måned etter godkjenningen og fram 

til legemiddelet er brakt i omsetning, 

b)  dersom et legemiddel er brakt i omsetning, minst hver 

sjette måned i løpet av de første to årene etter at 

legemiddelet er brakt i omsetning, én gang i året i de 

to påfølgende årene og deretter hvert tredje år. 

3.  Nr. 2 får også anvendelse på legemidler som er 

godkjent bare i en medlemsstat, og som nr. 4 ikke får 

anvendelse på. 

4.  Dersom legemidler som det er utstedt ulike 

markedsføringstillatelser for, inneholder det samme 

virksomme stoffet eller den samme kombinasjonen av 

virksomme stoffer, kan hyppigheten og datoene for 

framleggelse av periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

som følger av anvendelsen av nr. 1 og 2, endres og 

harmoniseres, slik at det kan foretas en enkelt vurdering 

innenfor rammene av en framgangsmåte for arbeidsdeling 

for periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter og fastsettes 

en referansedato for Unionen som datoene for 

framleggelse beregnes på grunnlag av. 

 Denne harmoniserte hyppigheten for framleggelse av 

rapportene og referansedatoen for Unionen kan, etter 

samråd med Det europeiske legemiddelkontorets komité 

for legemiddelovervåking, bestemmes 

a)  enten av Komiteen for legemidler for mennesker 

dersom minst én av markedsføringstillatelsene for 

legemidlene som inneholder det berørte virksomme 

stoffet, er utstedt etter den sentraliserte 

framgangsmåten fastsatt i avdeling II kapittel 1 i 

forordning (EF) nr. 726/2004, 

b)  eller av samordningsgruppen i andre tilfeller enn de 

som er nevnt i bokstav a).  
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 Den harmoniserte hyppigheten for framleggelse av 

rapportene som er bestemt i henhold til første og annet 

ledd, skal offentliggjøres av Kontoret. Innehavere av 

markedsføringstillatelser skal sende inn en søknad om 

tilsvarende endring av markedsføringstillatelsen. 

5.  Ved anvendelse av nr. 4 skal Unionens referansedato 

for legemidler som inneholder det samme virksomme 

stoffet eller den samme kombinasjonen av virksomme 

stoffer, være enten 

a)  datoen for den første markedsføringstillatelsen i 

Unionen for et legemiddel som inneholder nevnte 

virksomme stoff eller kombinasjon av virksomme 

stoffer, eller 

b)  dersom datoen nevnt i bokstav a) ikke kan fastslås, 

den tidligste av de kjente datoene for 

markedsføringstillatelser for et legemiddel som 

inneholder nevnte virksomme stoff eller kombinasjon 

av virksomme stoffer. 

6.  Innehavere av markedsføringstillatelser skal kunne be 

Komiteen for legemidler for mennesker eller 

samordningsgruppen, etter hva som er relevant, om å 

fastsette referansedatoer for Unionen eller endre 

hyppigheten for framleggelse av periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter av en av følgende grunner: 

a)  av hensyn til folkehelsen, 

b)  for å unngå overlappende vurderinger, 

c)  for å oppnå internasjonal harmonisering. 

 Slike anmodninger skal sendes skriftlig og skal være 

behørig begrunnet. Komiteen for legemidler for 

mennesker eller samordningsgruppen skal etter samråd 

med Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking enten godkjenne eller avslå 

anmodningen. Alle endringer i hyppigheten eller datoene 

for periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter skal 

offentliggjøres av Kontoret. Innehaverne av markedsfø-

ringstillatelser skal i samsvar med dette sende inn en 

søknad om endring av markedsføringstillatelsen. 

7.  Kontoret skal offentliggjøre en liste over 

referansedatoer for Unionen og hyppigheten for 

framleggelse av periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter 

gjennom den europeiske nettportalen for legemidler. 

 Alle endringer av datoene for framleggelse og hyppigheten 

for periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapporter som er 

angitt i markedsføringstillatelsen som følge av 

anvendelsen av nr. 4, 5 og 6, skal tre i kraft seks måneder 

etter denne offentliggjøringen. 

Artikkel 107d 

Vedkommende nasjonale myndigheter skal vurdere de 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene for å avgjøre 

om det foreligger ny risiko eller om risikoen er endret eller 

om nytte-risiko-forholdet for legemidler er endret. 

Artikkel 107e 

1.  Det skal foretas én enkelt vurdering av de periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapportene for legemidler som er 

godkjent i mer enn én medlemsstat, og i tilfellene som er 

nevnt i artikkel 107c nr. 4-6, for alle legemidler som 

inneholder det samme virksomme stoffet eller den samme 

kombinasjonen av virksomme stoffer, og der det er fastsatt 

en referansedato for Unionen og hyppighet for periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter. 

 Vurderingen skal foretas av enten 

a)  en medlemsstat som er utpekt av samordningsgruppen, 

dersom ingen av de berørte markedsføringstillatelsene 

er utstedt etter den sentraliserte framgangsmåten 

fastsatt i avdeling II kapittel 1 i forordning (EF) 

nr. 726/2004, eller 

b)  en rapportør som er utpekt av Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelover-

våking, dersom minst én av de berørte markedsfø-

ringstillatelsene er utstedt etter den sentraliserte 

framgangsmåten fastsatt i avdeling II kapittel 1 i 

forordning (EF) nr. 726/2004. 

 Når medlemsstaten utpekes i samsvar med annet ledd 

bokstav a), skal samordningsgruppen ta hensyn til om en 

medlemsstat fungerer som rapporterende medlemsstat i 

samsvar med artikkel 28 nr. 1. 

2.  Medlemsstaten eller rapportøren, etter hva som er 

relevant, skal utarbeide en vurderingsrapport innen 60 

dager etter at den periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporten er mottatt og sende den til Kontoret og 

til de berørte medlemsstatene. Kontoret skal sende 

rapporten til innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

 Innen 30 dager etter at vurderingsrapporten er mottatt kan 

medlemsstatene og innehaveren av markedsføringstillatel-

sen framlegge kommentarer for Kontoret og rapportøren 

eller medlemsstaten.  
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3.  Etter at kommentarene nevnt i nr. 2 er mottatt, skal 

rapportøren eller medlemsstaten ajourføre vurderings-

rapporten innen 15 dager, idet tas hensyn til alle 

kommentarer som er framlagt, og oversende den til Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking. Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking skal vedta vurderings-

rapporten med eller uten ytterligere endringer på sitt neste 

møte og komme med en anbefaling. Anbefalingen skal 

nevne de ulike holdningene, med de grunner de er basert på. 

Kontoret skal legge den vedtatte vurderingsrapporten og 

anbefalingen inn i databasen som er opprettet ved 

artikkel 25a i forordning (EF) nr. 726/2004 og oversende 

begge til innehaveren av markedsføringstillatelsen. 

Artikkel 107f 

 Etter at de periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene er 

vurdert, skal vedkommende nasjonale myndigheter 

bestemme om det er nødvendig med tiltak når det gjelder 

markedsføringstillatelsen for det aktuelle legemiddelet. 

 De skal opprettholde, endre, midlertidig oppheve eller 

tilbakekalle markedsføringstillatelsen etter hva som er 

relevant. 

Artikkel 107g 

1.  Ved en enkelt vurdering av periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter som anbefaler tiltak når det gjelder mer 

enn én markedsføringstillatelse, i samsvar med 

artikkel 107e nr. 1, og som ikke omfatter markeds-

føringstillatelser som er utstedt etter den sentraliserte 

framgangsmåten fastsatt i avdeling II kapittel I i forordning 

(EF) nr. 726/2004, skal samordningsgruppen innen 30 dager 

etter at den har mottatt rapporten fra Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking, 

behandle rapporten og innta en holdning om å opprettholde, 

endre, midlertidig oppheve eller tilbakekalle de berørte 

markedsføringstillatelsene, med en tidsplan for 

gjennomføring av den avtalte holdningen. 

2.  Dersom medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen, oppnår enighet om tiltakene som skal 

treffes, skal lederen registrere at det er enighet, og sende 

avtalen til innehaveren av markedsføringstillatelsen og 

medlemsstatene. Medlemsstatene skal vedta nødvendige 

tiltak for å opprettholde, endre, midlertidig oppheve eller 

tilbakekalle de berørte markedsføringstillatelsene i samsvar 

med tidsplanen for gjennomføring som det er oppnådd 

enighet om. 

 Ved en eventuell endring skal innehaveren av 

markedsføringstillatelsen sende en egnet søknad til 

vedkommende nasjonale myndighet om endring, sammen 

med ajourført preparatomtale og pakningsvedlegg, innen 

den fastsatte tidsrammen for gjennomføring. 

 Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet, skal holdningen 

til flertallet av medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen, framlegges for Kommisjonen, som 

skal anvende framgangsmåten fastsatt i artikkel 33 og 34. 

 Dersom overenskomsten medlemsstatene som er 

representert i samordningsgruppen er kommet fram til, eller 

holdningen til flertallet av medlemsstatene avviker fra 

anbefalingen fra Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking, skal samordningsgruppen 

vedlegge overenskomsten eller flertallets holdning en 

nærmere forklaring av det vitenskapelige grunnlaget for 

forskjellene samt anbefalingen. 

3.  Ved en enkelt vurdering av periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter som anbefaler tiltak når det gjelder mer 

enn en markedsføringstillatelse, i samsvar med 

artikkel 107e nr. 1, og som omfatter minst én 

markedsføringstillatelse som er utstedt etter den 

sentraliserte framgangsmåten fastsatt i avdeling II kapittel I 

i forordning (EF) nr. 726/2004, skal Komiteen for 

legemidler for mennesker innen 30 dager etter at den har 

mottatt rapporten fra Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking, behandle rapporten og 

avgi en uttalelse om å opprettholde, endre, midlertidig 

oppheve eller tilbakekalle de berørte markedsfø-

ringstillatelsene, med en tidsplan for gjennomføring av 

uttalelsen. 

Dersom uttalelsen fra Komiteen for legemidler for 

mennesker avviker fra anbefalingen fra Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking, skal 

Komiteen for legemidler for mennesker vedlegge sin 

uttalelse en nærmere forklaring på de vitenskapelige 

begrunnelsene til avvikene sammen med anbefalingen. 

4.  På grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for legemidler 

for mennesker som er nevnt i nr. 3, skal Kommisjonen 

a)  gjøre et vedtak rettet til medlemsstatene om hvilke tiltak 

som skal treffes når det gjelder markedsføringstillatelser 

som medlemsstatene har utstedt, og som er berørt av 

framgangsmåten fastsatt i dette avsnitt, og 

b)  dersom det ifølge uttalelsen er nødvendig med 

regulerende tiltak når det gjelder markedsfø-

ringstillatelsen, gjøre et vedtak om å endre, oppheve 

midlertidig eller tilbakekalle markedsføringstillatelsene 

som er utstedt etter den sentraliserte framgangsmåten 

fastsatt i forordning (EF) nr. 726/2004, og som er berørt 

av framgangsmåten fastsatt i dette avsnitt. 

 Artikkel 33 og 34 i dette direktiv får anvendelse på vedtaket 

som er nevnt i første ledd bokstav a) i dette nummer, og på 

hvordan medlemsstatene gjennomfører det.  
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 Artikkel 10 i forordning (EF) nr. 726/2004 får anvendelse 

på vedtaket som er nevnt i første ledd bokstav b) i dette 

nummer. Dersom Kommisjonen gjør et slikt vedtak, kan 

den også gjøre et vedtak rettet til medlemsstatene i henhold 

til artikkel 127a i dette direktiv. 

AVS N IT T 3  

Signalpåvi sning  

Artikkel 107h 

1.  Når det gjelder legemidler som er godkjent i samsvar 

med dette direktiv, skal vedkommende nasjonale 

myndigheter i samarbeid med Kontoret treffe følgende 

tiltak: 

a)  overvåke resultatet av risikohåndteringsplanenes tiltak 

for å redusere risikoen i størst mulig grad, og av 

vilkårene som er nevnt i artikkel 21a, 22 eller 22a, 

b)  vurdere ajourføringer av risikohåndteringssystemet, 

c)  overvåke opplysningene i Eudravigilance-databasen for 

å avgjøre om det foreligger ny risiko eller om risikoen 

er endret eller om denne risikoen påvirker nytte-risiko-

forholdet. 

2.  Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking skal foreta en første analyse og 

prioritering av signaler om ny risiko eller risiko som er 

endret, eller endringer i nytte-risiko-forholdet. Dersom den 

mener at oppfølgende tiltak er nødvendige, skal det foretas 

en vurdering av nevnte signaler og oppnås enighet om 

påfølgende tiltak når det gjelder markedsføringstillatelsen, 

innen en tidsramme som er tilpasset sakens omfang og 

alvorlighetsgrad. 

3.  Kontoret og vedkommende nasjonale myndigheter og 

innehaveren av markedsføringstillatelsen skal underrette 

hverandre dersom det påvises ny risiko eller risiko som er 

endret, eller endringer i nytte-risiko-forholdet. 

 Medlemsstatene skal sørge for at innehaverne av 

markedsføringstillatelsene underretter Kontoret og 

vedkommende nasjonale myndigheter dersom det påvises 

ny risiko eller risiko som er endret, eller endringer i nytte-

risiko-forholdet. 

AVS N IT T 4  

Unionsfra mgang s måte for hastesaker  

Artikkel 107i 

1.  En medlemsstat eller Kommisjonen, etter hva som er 

relevant, skal innlede framgangsmåten som er fastsatt i 

dette avsnitt, ved å underrette de øvrige medlemsstatene, 

Kontoret og Kommisjonen når det er nødvendig med 

hastetiltak som følge av vurderingen av opplysninger fra 

virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåking, i et 

eller flere av følgende tilfeller: 

a)  den vurderer å oppheve midlertidig eller tilbakekalle en 

markedsføringstillatelse, 

b)  den vurderer å forby utlevering av et legemiddel, 

c)  den vurderer å nekte fornyelse av en 

markedsføringstillatelse, 

d)  den blir underrettet av innehaveren av markeds-

føringstillatelsen om at vedkommende, på grunn av 

bekymringer for sikkerheten, har avbrutt prosessen med 

å bringe et legemiddel i omsetning eller har truffet tiltak 

for å tilbakekalle en markedsføringstillatelse, eller har 

til hensikt å gjøre dette, 

e)  den mener at det er nødvendig med en ny 

kontraindikasjon, en reduksjon i den anbefalte dosen 

eller en begrensning av indikasjonene. 

 Kontoret skal kontrollere om bekymringene knyttet til 

sikkerheten gjelder andre legemidler enn de som er omfattet 

av opplysningene, eller om de er felles for alle legemidler 

som tilhører samme gruppe eller terapeutiske klasse. 

 Dersom det aktuelle legemiddelet er godkjent i mer enn én 

medlemsstat, skal Kontoret uten unødig opphold underrette 

den som har innledet framgangsmåten, om resultatet av 

denne kontrollen, og framgangsmåtene fastsatt i 

artikkel 107j og 107k får anvendelse. Ellers skal 

bekymringer for sikkerheten håndteres av den berørte 

medlemsstaten. Kontoret eller medlemsstaten, etter hva som 

er relevant, skal gjøre opplysninger om at framgangsmåten 

er innledet, tilgjengelige for innehavere av 

markedsføringstillatelser. 

2.  Med forbehold for bestemmelsene i nr. 1 i denne artikkel og 

artikkel 107j og 107k kan en medlemsstat, når det er 

nødvendig å handle raskt for å verne folkehelsen, 

midlertidig oppheve markedsføringstillatelsen og forby 

bruken av det aktuelle legemiddelet på sitt territorium inntil 

det er gjort et endelig vedtak. Den skal senest den 

påfølgende virkedag underrette Kommisjonen, Kontoret og 

de øvrige medlemsstatene om begrunnelsen for tiltaket. 

3.  På ethvert trinn i framgangsmåten fastsatt i artikkel 107j-k 

kan Kommisjonen anmode medlemsstatene der 

legemiddelet er godkjent, om umiddelbart å treffe 

midlertidige tiltak.  
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 Dersom framgangsmåtens virkeområde, som fastsatt i 

samsvar med nr. 1, omfatter legemidler som er godkjent i 

samsvar med forordning (EF) nr. 726/2004, kan 

Kommisjonen på ethvert trinn i framgangsmåten som er 

innledet i henhold til dette avsnitt, umiddelbart treffe 

midlertidige tiltak i forbindelse med disse markedsfø-

ringstillatelsene. 

4.  Opplysningene nevnt i denne artikkel kan gjelde ett 

enkelt legemiddel eller en gruppe av legemidler eller en 

terapeutisk klasse. 

Dersom Kontoret avdekker at bekymringene for sikkerheten 

gjelder flere legemidler enn de som er omfattet av 

opplysningene, eller at de er felles for alle legemidler som 

tilhører samme gruppe eller terapeutiske klasse, skal den 

utvide framgangsmåtens virkeområde. 

Dersom virkeområdet for framgangsmåten som er innledet i 

henhold til denne artikkel, gjelder en gruppe av legemidler 

eller en terapeutisk klasse, skal legemidlene som er 

godkjent i samsvar med forordning (EF) nr. 726/2004, og 

som tilhører denne gruppen eller klassen, også være 

omfattet av framgangsmåten. 

5.  På det tidspunktet opplysningene nevnt i nr. 1 

underrettes, skal medlemsstatene gjøre tilgjengelig for 

Kontoret alle relevante vitenskapelige opplysninger som 

den har til rådighet, samt eventuelle vurderinger fra 

medlemsstaten. 

Artikkel 107j 

1.  Etter at opplysningene nevnt i artikkel 107i nr. 1 er 

mottatt, skal Kontoret gjennom den europeiske nettportalen 

for legemidler offentliggjøre at det er innledet en 

framgangsmåte. Samtidig kan medlemsstatene offentliggjø-

re at det er innledet en framgangsmåte på sine nasjonale 

nettportaler for legemidler. 

Ved offentliggjøringen skal det angis hvilken sak som er 

framlagt for Kontoret i samsvar med artikkel 107i, og 

hvilke legemidler og eventuelt hvilke virksomme  

stoffer som er berørt. Det skal opplyses om retten for 

innehavere av markedsføringstillatelser, helsepersonell og 

offentligheten til å framlegge for Kontoret opplysninger 

som er relevante for framgangsmåten, og om hvordan disse 

opplysningene kan framlegges. 

2.  Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking skal vurdere saken som er framlagt 

for Kontoret, i samsvar med artikkel 107i. Rapportøren skal 

samarbeide tett med den rapportøren som Komiteen for 

legemidler for mennesker har utpekt, og den rapporterende 

medlemsstaten for de aktuelle legemidlene. 

Som et ledd i denne vurderingen kan innehaveren av 

markedsføringstillatelsen framlegge skriftlige kommentarer. 

Dersom det er mulig ut fra hvor mye saken haster, kan Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddelover-

våking holde offentlige høringer når den anser det som 

hensiktsmessig av berettigede grunner, særlig når det 

gjelder omfanget og alvorlighetsgraden av bekymringen for 

sikkerheten. Høringene skal holdes i samsvar med reglene 

som Kontoret har angitt, og skal offentliggjøres gjennom 

den europeiske nettportalen for legemidler. I 

offentliggjøringen skal reglene for deltakelse angis. 

I den offentlige høringen skal det tas behørig hensyn til 

legemiddelets terapeutiske virkning. 

Kontoret skal i samråd med de berørte partene utarbeide 

saksbehandlingsregler for organiseringen og gjennom-

føringen av offentlige høringer, i samsvar med artikkel 78 i 

forordning (EF) nr. 726/2004. 

Dersom innehaveren av en markedsføringstillatelse eller en 

annen person som har til hensikt å framlegge opplysninger, 

har fortrolige opplysninger som er relevante for 

framgangsmåtens formål, kan vedkommende be om 

tillatelse til å framlegge opplysningene for Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking i en 

høring som ikke er offentlig. 

3.  Innen 60 dager etter at opplysningene er framlagt, skal 

Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking komme med en anbefaling som 

inneholder grunnlaget for anbefalingen, og tar behørig 

hensyn til legemiddelets terapeutiske virkning. 

Anbefalingen skal nevne de ulike holdningene, med de 

grunner de er basert på. Dersom saken haster, kan Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddelover-

våking fastsette en kortere frist etter forslag fra lederen. 

Anbefalingen skal inneholde en eller flere av følgende 

konklusjoner: 

a)  det kreves ingen ytterligere vurderinger eller tiltak på 

unionsplan, 

b)  innehaveren av markedsføringstillatelsen skal foreta en 

ytterligere vurdering av opplysningene og følge opp 

resultatene av vurderingen, 

c)  innehaveren av markedsføringstillatelsen skal være 

sponsor for en sikkerhetsstudie etter at markedsfø-

ringstillatelse er gitt og for oppfølgingen av resultatene 

av studien, 

d)  medlemsstatene eller innehaveren av markedsfø-

ringstillatelsen skal iverksette tiltak for å redusere 

risikoen i størst mulig grad,  
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e)  markedsføringstillatelsen skal oppheves midlertidig, 

tilbakekalles eller ikke fornyes, 

f)  markedsføringstillatelsen skal endres. 

 Ved anvendelsen av første ledd bokstav d) skal 

anbefalingen angi de anbefalte tiltakene for å redusere 

risikoen i størst mulig grad og eventuelle vilkår eller 

restriksjoner som skal gjelde for markedsføringstillatelsen. 

 Dersom det i tilfellene nevnt i første ledd bokstav f) 

anbefales å endre eller tilføye opplysninger i 

preparatomtalen, merkingen eller pakningsvedlegget, skal 

anbefalingen inneholde et forslag til formulering av 

opplysningene som skal endres eller tilføyes, og hvor i 

preparatomtalen, merkingen eller pakningsvedlegget denne 

teksten skal stå. 

Artikkel 107k 

1.  Dersom framgangsmåtens virkeområde, som fastsatt i 

samsvar med artikkel 107i nr. 4, ikke omfatter 

markedsføringstillatelser som er utstedt etter den 

sentraliserte framgangsmåten fastsatt i avdeling II kapittel I 

i forordning (EF) nr. 726/2004, skal samordningsgruppen 

innen 30 dager etter at den har mottatt anbefalingen fra Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddel-

overvåking, behandle anbefalingen og innta en holdning om 

å opprettholde, endre, midlertidig oppheve, tilbakekalle 

eller nekte fornyelse av den berørte markedsføringstillatel-

sen, med en tidsplan for gjennomføring av den avtalte 

holdningen. Dersom et hastevedtak er nødvendig, kan 

samordningsgruppen fastsette en kortere frist etter forslag 

fra lederen. 

2.  Dersom medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen, oppnår enighet om tiltakene som skal 

treffes, skal lederen registrere at det er enighet og sende 

avtalen til innehaveren av markedsføringstillatelsen og 

medlemsstatene. Medlemsstatene skal vedta nødvendige 

tiltak for å opprettholde, endre, midlertidig oppheve, 

tilbakekalle eller nekte fornyelse av den berørte 

markedsføringstillatelsen i samsvar med tidsplanen for 

gjennomføring som det er oppnådd enighet om. 

Dersom det oppnås enighet om en endring, skal 

innehaveren av markedsføringstillatelsen sende en egnet 

søknad til vedkommende nasjonale myndighet om endring, 

sammen med ajourført preparatomtale og pakningsvedlegg, 

innen den fastsatte tidsrammen for gjennomføring. 

Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet, skal holdningen 

til flertallet av medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen, framlegges for Kommisjonen, som 

skal anvende framgangsmåten fastsatt i artikkel 33 og 34. 

Som unntak fra artikkel 34 nr. 1 får imidlertid 

framgangsmåten fastsatt i artikkel 121 nr. 2 anvendelse. 

Dersom overenskomsten medlemsstatene som er 

representert i samordningsgruppen er kommet fram til, eller 

holdningen til flertallet av medlemsstatene som er 

representert i samordningsgruppen, avviker fra 

anbefalingen fra Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking, skal samordningsgruppen 

vedlegge overenskomsten eller flertallets holdning en 

nærmere forklaring av det vitenskapelige grunnlaget for 

forskjellene samt anbefalingen. 

3.  Dersom framgangsmåtens virkeområde, som fastsatt i 

samsvar med artikkel 107i nr. 4, omfatter minst én 

markedsføringstillatelse som er utstedt etter den 

sentraliserte framgangsmåten fastsatt i avdeling II kapittel I 

i forordning (EF) nr. 726/2004, skal Komiteen for 

legemidler for mennesker innen 30 dager etter at den har 

mottatt anbefalingen fra Det europeiske legemid-

delkontorets komité for legemiddelovervåking, behandle 

anbefalingen og avgi en uttalelse om å opprettholde, endre, 

midlertidig oppheve, tilbakekalle eller nekte fornyelse av de 

berørte markedsføringstillatelsene. Dersom et hastevedtak 

er nødvendig, kan Komiteen for legemidler for mennesker 

fastsette en kortere frist etter forslag fra lederen. 

Dersom uttalelsen fra Komiteen for legemidler for 

mennesker avviker fra anbefalingen fra Det europeiske 

legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking, skal 

Komiteen for legemidler for mennesker vedlegge sin 

uttalelse en nærmere forklaring av det vitenskapelige 

grunnlaget for forskjellene samt anbefalingen. 

4.  På grunnlag av uttalelsen fra Komiteen for legemidler 

for mennesker som er nevnt i nr. 3, skal Kommisjonen 

a)  gjøre et vedtak rettet til medlemsstatene om tiltakene 

som skal treffes når det gjelder markedsføringstillatelser 

som medlemsstatene har utstedt, og som er omfattet av 

framgangsmåten fastsatt i dette avsnitt, og 

b)  dersom det ifølge uttalelsen er nødvendig med 

regulerende tiltak, gjøre et vedtak om å endre, oppheve 

midlertidig, tilbakekalle eller nekte fornyelse av 

markedsføringstillatelsene som er utstedt i samsvar med 

forordning (EF) nr. 726/2004, og som er omfattet av 

framgangsmåten fastsatt i dette avsnitt. 

 Artikkel 33 og 34 i dette direktiv får anvendelse på vedtaket 

som er nevnt i første ledd bokstav a) i dette nummer, og på 

hvordan medlemsstatene gjennomfører det. Som unntak fra 

artikkel 34 nr. 1 i dette direktiv får imidlertid fram-

gangsmåten fastsatt i artikkel 121 nr. 2 anvendelse.  
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 Artikkel 10 i forordning (EF) nr. 726/2004 får anvendelse 

på vedtaket som er nevnt i første ledd bokstav b) i dette 

nummer. Som unntak fra artikkel 10 nr. 2 i nevnte 

forordning får imidlertid framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 87 nr. 2 anvendelse. Dersom Kommisjonen gjør et 

slikt vedtak, kan den også gjøre et vedtak rettet til 

medlemsstatene i henhold til artikkel 127a i dette direktiv. 

AVS N IT T 5  

Offent l iggjøring  av vurdering er  

Artikkel 107l 

 Kontoret skal offentliggjøre de endelige konklusjonene av 

vurderingene, anbefalingene, uttalelsene og vedtakene som 

er nevnt i artikkel 107b-k, gjennom den europeiske 

nettportalen for legemidler. 

KAPITTEL 4 

Tilsyn med sikkerhetsstudier etter at markedsfø-

ringstillatelse er gitt 

Artikkel 107m 

1.  Dette kapittel får anvendelse på ikke-intervenerende 

sikkerhetsstudier etter at markedsføringstillatelse er gitt, 

som innledes, gjennomføres eller finansieres av 

innehaveren av markedsføringstillatelsen, enten frivillig 

eller i henhold til forpliktelsene som er pålagt i samsvar 

med artikkel 21a eller 22a, og som innebærer innsamling av 

sikkerhetsopplysninger fra pasienter eller helsepersonell. 

2.  Dette kapittel berører ikke nasjonale krav og 

unionskrav om å sikre deltakernes velferd og rettigheter i 

ikke-intervenerende sikkerhetsstudier etter at markedsfø-

ringstillatelse er gitt. 

3.  Studiene skal ikke foretas dersom gjennomføringen av 

studien fremmer bruken av et legemiddel. 

4.  Betaling til helsepersonell som deltar i ikke-

intervenerende sikkerhetsstudier etter at markedsførings-

tillatelse er gitt, skal være begrenset til godtgjørelse for 

tidsforbruk og påløpte utgifter. 

5.  Vedkommende nasjonale myndighet kan kreve at 

innehaveren av markedsføringstillatelsen framlegger 

protokollen og framdriftsrapportene for vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene der studien gjennomføres. 

6.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal sende 

sluttrapporten til vedkommende myndigheter i med-

lemsstatene der studien ble gjennomført, innen 12 måneder 

etter at innsamlingen av opplysninger er avsluttet. 

7.  Mens en studie pågår skal innehaveren av 

markedsføringstillatelsen kontrollere opplysningene som 

har framkommet, og vurdere hvilke følger de vil ha for det 

aktuelle legemiddelets nytte-risiko-forhold. 

Alle nye opplysninger som kan påvirke vurderingen av 

legemiddelets nytte-risiko-forhold, skal meddeles 

vedkommende myndigheter i medlemsstaten der 

legemiddelet har blitt godkjent i samsvar med artikkel 23. 

Forpliktelsen fastsatt i annet ledd berører ikke 

opplysningene om resultatene av studiene som innehaveren 

av markedsføringstillatelsen skal gjøre tilgjengelige 

gjennom de periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene 

som er fastsatt i artikkel 107b. 

8.  Artikkel 107n-q får anvendelse utelukkende på 

studiene nevnt i nr. 1 som foretas i henhold til en 

forpliktelse som er pålagt i samsvar med artikkel 21a eller 

22a. 

Artikkel 107n 

1.  Før en studie gjennomføres skal innehaveren av 

markedsføringstillatelsen framlegge et utkast til protokoll 

for Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking, unntatt for studier som foretas i bare 

en medlemsstat som anmoder om studien i samsvar med 

artikkel 22a. For slike studier skal innehaveren av 

markedsføringstillatelsen framlegge et utkast til protokoll 

for vedkommende nasjonale myndighet i medlemsstaten der 

studien gjennomføres. 

2.  Innen 60 dager etter at utkastet til protokoll er 

framlagt, skal vedkommende nasjonale myndighet eller Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for legemid-

delovervåking, etter hva som er relevant, utsende 

a)  en skriftlig godkjenning av utkastet til protokoll, 

b)  en skriftlig innsigelse med nærmere beskrivelse av 

grunnlaget for innsigelsen, i et av følgende tilfeller: 

i)  den mener at gjennomføringen av studien fremmer 

bruken av et legemiddel, 

ii)  den mener at studien er utformet på en slik måte at 

målene for studien ikke kan nås, eller 

c)  en skriftlig underretning til innehaveren av 

markedsføringstillatelsen om at studien er en klinisk 

utprøving som er omfattet av virkeområdet til direktiv 

2001/20/EF. 

3.  Studien kan settes i gang først når den er godkjent 

skriftlig av vedkommende nasjonale myndighet eller Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for legemid-

delovervåking, etter hva som er relevant.  
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 Når det er utstedt en skriftlig godkjenning som nevnt i nr. 2 

bokstav a), skal innehaveren av markedsføringstillatelsen 

sende protokollen til vedkommende myndigheter i 

medlemsstatene der studien skal gjennomføres, og kan 

deretter sette i gang studien i samsvar med den godkjente 

protokollen. 

Artikkel 107o 

 Når en studie er igangsatt, skal eventuelle vesentlige 

endringer av protokollen framlegges for vedkommende 

nasjonale myndighet eller Det europeiske legemid-

delkontorets komité for legemiddelovervåking, etter hva 

som er relevant, før de gjennomføres. Vedkommende 

nasjonale myndighet eller Det europeiske legemid-

delkontorets komité for legemiddelovervåking, etter hva 

som er relevant, skal vurdere endringene og underrette 

innehaveren av markedsføringstillatelsen om hvorvidt den 

godkjenner endringene eller har innsigelser mot dem. 

Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal eventuelt 

underrette medlemsstatene der studien gjennomføres. 

Artikkel 107p 

1.  Når studien er fullført, skal det framlegges en 

sluttrapport for vedkommende nasjonale myndighet eller 

Det europeiske legemiddelkontorets komité for 

legemiddelovervåking innen tolv måneder etter at 

innsamlingen av opplysninger er avsluttet, med mindre 

vedkommende nasjonale myndighet eller Komiteen for 

risikovurdering innen legemiddelovervåking, etter hva som 

er relevant, har gitt skriftlig unntak fra dette kravet. 

2.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal vurdere 

om resultatene av studien har innvirkning på markedsfø-

ringstillatelsen og skal om nødvendig sende en søknad til 

vedkommende nasjonale myndigheter om å endre 

markedsføringstillatelsen. 

3.  Innehaveren av markedsføringstillatelsen skal 

sammen med sluttrapporten for studien elektronisk sende et 

sammendrag av studiens resultater til vedkommende 

nasjonale myndighet eller Det europeiske legemid-

delkontorets komité for legemiddelovervåking. 

Artikkel 107q 

1.  På grunnlag av resultatene av studien og etter samråd 

med innehaveren av markedsføringstillatelsen kan Det 

europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddel-

overvåking komme med anbefalinger for markedsfø-

ringstillatelsen og angi begrunnelsen for anbefalingene. 

Anbefalingen skal nevne de ulike holdningene, med de 

grunner de er basert på. 

2.  Når det fremmes anbefalinger om å endre, midlertidig 

oppheve eller tilbakekalle markedsføringstillatelsen for et 

legemiddel som er godkjent av medlemsstatene i henhold til 

dette direktiv, skal medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen bli enige om en holdning til saken, 

idet de tar hensyn til anbefalingen som er nevnt i nr. 1, med 

en tidsplan for gjennomføring av den avtalte holdningen. 

 Dersom medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen, oppnår enighet om tiltakene som skal 

treffes, skal lederen registrere at det er enighet og sende 

overenskomsten til innehaveren av markedsføringstillatel-

sen og medlemsstatene. Medlemsstatene skal vedta 

nødvendige tiltak for å endre, midlertidig oppheve eller 

tilbakekalle den berørte markedsføringstillatelsen i samsvar 

med tidsplanen for gjennomføring som det er oppnådd 

enighet om. 

 Dersom det oppnås enighet om en endring, skal 

innehaveren av markedsføringstillatelsen sende en egnet 

søknad til vedkommende nasjonale myndighet om endring, 

sammen med ajourført preparatomtale og pakningsvedlegg, 

innen den fastsatte tidsrammen for gjennomføring. 

 Overenskomsten skal offentliggjøres på den europeiske 

nettportalen for legemidler som er opprettet i samsvar med 

artikkel 26 i forordning (EF) nr. 726/2004. 

 Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet, skal holdningen 

til flertallet av medlemsstatene som er representert i 

samordningsgruppen, framlegges for Kommisjonen, som 

skal anvende framgangsmåten fastsatt i artikkel 33 og 34. 

 Dersom overenskomsten medlemsstatene som er 

representert i samordningsgruppen er kommet fram til, eller 

holdningen til flertallet av medlemsstatene avviker fra 

anbefalingen fra Det europeiske legemiddelkontorets 

komité for legemiddelovervåking, skal samordningsgruppen 

vedlegge overenskomsten eller flertallets holdning en 

nærmere forklaring av det vitenskapelige grunnlaget for 

forskjellene samt anbefalingen. 

KAPITTEL 5 

Gjennomføring, delegering og veiledning 

Artikkel 108 

 Med sikte på å harmonisere utøvelsen av virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking som er fastsatt i 

dette direktiv, skal Kommisjonen vedta gjennom-

føringstiltak på følgende områder der det er fastsatt 

virksomhet i forbindelse med legemiddelovervåking i 

artikkel 8 nr. 3 og i artikkel 101, 104, 104a, 107, 107a, 

107b, 107h, 107n og 107p: 

a)  innholdet i og vedlikeholdet av hoveddokumentet for 

legemiddelovervåkingssystemet som innehaveren av 

markedsføringstillatelsen sørger for, 

b)  minstekrav til kvalitetssystemet for virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking som utøves av 

vedkommende nasjonale myndigheter og innehaveren 

av markedsføringstillatelsen,  
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c)  bruk av internasjonalt godkjent terminologi, formater 

og standarder for utøvelse av virksomhet i forbindelse 

med legemiddelovervåking, 

d)  minstekrav til overvåking av opplysninger i 

Eudravigilance-databasen for å bestemme om det 

foreligger ny risiko eller om risikoen er endret, 

e)  formatet for og innholdet i den elektroniske 

overføringen av antatte bivirkninger fra medlemsstatene 

og innehaveren av markedsføringstillatelsen, 

f)  formatet for og innholdet i elektroniske periodiske, 

oppdaterte sikkerhetsrapporter og risikohåndterings-

planer, 

g)  formatet for protokoller, sammendrag og sluttrapporter 

for sikkerhetsstudier etter at markedsføringstillatelse er 

gitt. 

 Disse tiltakene skal ta hensyn til det internasjonale 

harmoniseringsarbeidet på området legemiddelovervåking 

og skal om nødvendig gjennomgås på nytt for å ta hensyn 

til den tekniske og vitenskapelige utviklingen. Disse 

tiltakene skal vedtas etter framgangsmåten med 

forskriftskomité som er nevnt i artikkel 121 nr. 2. 

Artikkel 108a 

 Med sikte på å tilrettelegge for utøvelse av virksomhet i 

forbindelse med legemiddelovervåking i Unionen skal 

Kontoret i samarbeid med vedkommende myndigheter og 

berørte parter utarbeide 

a)  en veiledning i god praksis innen legemiddelovervåking 

for både vedkommende myndigheter og innehavere av 

markedsføringstillatelser, 

b)  en vitenskapelig veiledning i studier av virkninger etter 

at markedsføringstillatelse er gitt. 

Artikkel 108b 

 Kommisjonen skal offentliggjøre en rapport om 

medlemsstatenes utøvelse av virksomhet i forbindelse med 

legemiddelovervåking senest 21. juli 2015 og deretter hvert 

tredje år.» 

21.  I artikkel 111 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Første ledd skal lyde: 

 «Vedkommende myndighet i den berørte 

medlemsstaten skal i samarbeid med Kontoret 

sikre at de juridiske kravene vedrørende legemidler 

blir overholdt, ved inspeksjoner, om nødvendig 

uanmeldte, og eventuelt ved å be et offentlig 

laboratorium for kontroll av legemidler eller et 

laboratorium som er utpekt til dette formål, om å 

foreta stikkprøvekontroller. Dette samarbeidet skal 

bestå i å utveksle opplysninger med Kontoret om 

både planlagte og utførte inspeksjoner. Medlems-

statene og Kontoret skal samarbeide om å 

samordne inspeksjoner i tredjestater.» 

ii)  I femte ledd skal bokstav d) lyde: 

«d)  inspisere lokaler, registre, dokumenter og 

hoveddokumentet for legemiddelovervå-

kingssystemet hos innehaveren av 

markedsføringstillatelsen eller eventuelle 

foretak som har fått i oppdrag av 

innehaveren av markedsføringstillatelsen å 

utøve virksomheten som beskrives i 

avdeling IX. 

b)  Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Etter hver inspeksjon nevnt i nr. 1 skal 

vedkommende myndighet rapportere hvorvidt den 

inspiserte enheten overholder prinsippene og 

retningslinjene for god framstillingspraksis og god 

distribusjonspraksis nevnt i artikkel 47 og 84, eller 

hvorvidt innehaveren av markedsføringstillatelsen 

oppfyller kravene fastsatt i avdeling IX. 

 Vedkommende myndighet som utførte inspeksjonen, 

skal formidle innholdet i disse rapportene til den 

inspiserte enheten. 

 Før vedkommende myndighet vedtar rapporten, skal 

den gi den inspiserte enheten mulighet til å framlegge 

merknader.» 

c)  Nr. 7 skal lyde: 

«7.  Dersom resultatet av inspeksjonen som er nevnt i 

nr. 1 bokstav a), b) og c), eller resultatet av en 

inspeksjon av en distributør av legemidler eller 

virksomme stoffer eller en produsent av hjelpestoffer 

som brukes som utgangsmaterialer, er at den inspiserte 

enheten ikke overholder de regulerte krav og/eller 

prinsipper og retningslinjer for god framstillings-

praksis og god distribusjonspraksis som er fastsatt i 

unionsretten, skal opplysninger om dette legges inn i 

Unionens database, som fastsatt i nr. 6.»  
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d)  Følgende ledd innsettes: 

«8.  Dersom resultatet av inspeksjonen som er nevnt i 

nr. 1 bokstav d), er at innehaveren av mar-

kedsføringstillatelsen ikke følger legemiddelover-

våkingssystemet som beskrevet i hoveddokumentet for 

legemiddelovervåkingssytemet, og bestemmelsene i 

avdeling IX, skal vedkommende myndighet i den 

berørte medlemsstaten gjøre innehaveren av 

markedsføringstillatelsen oppmerksom på manglene 

og gi vedkommende mulighet til å komme med 

kommentarer. 

I slike tilfeller skal den berørte medlemsstaten 

underrette de øvrige medlemsstater, Kontoret og 

Kommisjonen om dette. 

Dersom det er hensiktsmessig, skal den berørte 

medlemsstaten treffe de nødvendige tiltak for å sikre 

at en innehaver av en markedsføringstillatelse ilegges 

sanksjoner som er virkningsfulle, står i forhold til 

overtredelsen og virker avskrekkende.» 

22.  Artikkel 116 skal lyde: 

«Artikkel 116 

 Vedkommende myndigheter skal midlertidig oppheve, 

tilbakekalle eller endre markedsføringstillatelsen dersom 

de anser at legemiddelet er skadelig, eller at det ikke har 

noen terapeutisk virkning, eller at nytte-risiko-forholdet 

ikke er gunstig eller at produktets kvalitative og 

kvantitative sammensetning ikke er som angitt. Den 

terapeutiske virkningen skal anses å mangle når det 

fastslås at det ikke kan oppnås terapeutiske resultater med 

legemiddelet. 

 En markedsføringstillatelse kan også midlertidig 

oppheves, tilbakekalles eller endres dersom opplysningene 

som er vedlagt søknaden som fastsatt i artikkel 8, 10, 10a, 

10b, 10c og 11, er uriktige eller ikke er endret i samsvar 

med artikkel 23, eller dersom vilkår nevnt i artikkel 21a, 

22 eller 22a ikke er oppfylt, eller dersom kontrollene nevnt 

i artikkel 112 ikke er utført.» 

23.  I artikkel 117 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 gjøres følgende endringer: 

i)  Bokstav a) skal lyde: 

«a)  legemiddelet er skadelig, eller» 

ii)  Bokstav c) skal lyde: 

«c)  nytte-risiko-forholdet ikke er gunstig, eller» 

b)  Følgende ledd innsettes: 

«3.  Vedkommende myndighet kan i unntakstilfeller i 

en overgangsperiode tillate at et legemiddel som det er 

blitt forbudt å utlevere, eller som er trukket tilbake fra 

markedet i samsvar med nr. 1 og 2, utleveres til 

pasienter som allerede blir behandlet med 

legemiddelet.» 

24.  Følgende artikler tilføyes: 

«Artikkel 121a 

1.  Myndighet til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt i 

artikkel 22b skal gis Kommisjonen for en periode på fem 

år fra og med 20. januar 2011. Kommisjonen skal 

utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest 

seks måneder før utgangen av femårsperioden. Den 

delegerte myndigheten skal forlenges automatisk med 

perioder av samme varighet, med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet tilbakekaller den i samsvar 

med artikkel 121b. 

2.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om 

dette. 

3.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i 

artikkel 121b og 121c. 

Artikkel 121b 

1.  Europaparlamentet eller Rådet kan når som helst 

tilbakekalle delegeringen av myndighet nevnt i 

artikkel 22b. 

2.  Institusjonen som har innledet en intern 

framgangsmåte for å beslutte om en delegert myndighet 

skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den 

andre institusjonen og Kommisjonen i rimelig tid før 

endelig beslutning treffes, med angivelse av hvilken 

delegert myndighet som kan bli tilbakekalt, samt mulige 

årsaker til tilbakekallingen. 

3.  Beslutningen om tilbakekalling innebærer at den 

delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører 

å gjelde. Den skal få virkning umiddelbart eller på et 

senere tidspunkt som er angitt i beslutningen. Den berører 

ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er 

trådt i kraft. Den skal offentliggjøres i Den europeiske 

unions tidende. 

Artikkel 121c 

1.  Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsigelse 

mot en delegert rettsakt innen en frist på to måneder fra 

den dag underretningen ble gitt.  
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På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges 

denne fristen med to måneder. 

2.  Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har 

gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen 

nevnt i nr. 1, skal den kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende og tre i kraft den dag som angis der. 

Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i Den europeiske 

unions tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte frist 

dersom både Europaparlamentet og Rådet har underrettet 

Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre 

innsigelse. 

3.  Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelse 

mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i nr. 1, trer 

den ikke i kraft. Institusjonen som gjør innsigelse mot den 

delegerte rettsakten, skal grunngi dette. 

25.  Artikkel 122 nr. 2 skal lyde: 

«2.  På grunngitt anmodning skal medlemsstatene 

oversende elektronisk rapportene nevnt i artikkel 111 nr. 3 

til vedkommende myndigheter i en annen medlemsstat 

eller til Kontoret.» 

26.  Artikkel 123 nr. 4 skal lyde: 

«4.  Kontoret skal årlig offentliggjøre en liste over 

legemidler som har fått sine markedsføringstillatelser 

nektet, tilbakekalt eller midlertidig opphevet, som er blitt 

forbudt å utlevere eller som er trukket tilbake fra 

markedet.» 

27.  I artikkel 126a skal nr. 2 og 3 lyde: 

«2.  Når en medlemsstat benytter seg av denne 

muligheten, skal medlemsstaten treffe de nødvendige tiltak 

for å sikre at kravene i dette direktiv blir overholdt, særlig 

de som er nevnt i avdeling V, VI, VIII, IX og XI. 

Medlemsstatene kan vedta at artikkel 63 nr. 1 og 2 ikke får 

anvendelse på legemidler som er godkjent i henhold til 

nr. 1. 

3.  Før det utstedes en slik markedsføringstillatelse 

a)  skal en medlemsstat underrette innehaveren av 

markedsføringstillatelsen i den medlemsstaten der det 

aktuelle legemiddelet er godkjent, om forslaget om å 

utstede en markedsføringstillatelse i henhold til denne 

artikkel for det aktuelle legemiddelet, 

b)  kan en medlemsstat anmode vedkommende myndighet 

i nevnte medlemsstat om å utlevere eksemplarer av 

vurderingsrapporten som er nevnt i artikkel 21 nr. 4, 

og av den markedsføringstillatelsen som gjelder for 

det aktuelle legemiddelet. Ved en slik anmodning skal 

vedkommende myndighet i nevnte medlemsstat innen 

30 dager etter at anmodningen er mottatt utlevere et 

eksemplar av vurderingsrapporten og markedsfø-

ringstillatelsen som gjelder for det aktuelle 

legemiddelet. 

28.  Artikkel 127a skal lyde: 

«Artikkel 127a 

 Når et legemiddel skal tillates i samsvar med forordning 

(EF) nr. 726/2004 og Komiteen for legemidler for 

mennesker i sin uttalelse viser til anbefalte vilkår eller 

restriksjoner slik det framgår av nevnte forordnings 

artikkel 9 nr. 4 bokstav c), ca), cb) eller cc), kan 

Kommisjonen gjøre et vedtak rettet til medlemsstatene i 

samsvar med dette direktivs artikkel 33 og 34, for 

gjennomføringen av de nevnte vilkårene eller 

restriksjonene.» 

Artikkel 2 

Overgangsbestemmelser 

1.  Når det gjelder forpliktelsen for innehaveren av 

markedsføringstillatelsen til å vedlikeholde og på anmodning 

stille til rådighet et hoveddokument for legemiddelover-

våkingssystemet for ett eller flere legemidler som fastsatt i 

artikkel 104 nr. 3 bokstav b) i direktiv 2001/83/EF, som endret 

ved dette direktiv, skal medlemsstatene sikre at forpliktelsen får 

anvendelse på markedsføringstillatelser som er utstedt før 

21. juli 2012, fra og med: 

a)  datoen da disse markedsføringstillatelsene fornyes, eller 

b)  21. juli 2015, 

etter hvilken dato som inntreffer først. 

2.  Medlemsstatene skal sikre at framgangsmåten som er 

fastsatt i artikkel 107m-q i direktiv 2001/83/EF, som endret ved 

dette direktiv, får anvendelse bare på studier som er igangsatt 

etter 21. juli 2012. 

3.  Når det gjelder forpliktelsen for innehaveren av 

markedsføringstillatelsen til å sende inn opplysninger om 

antatte bivirkninger elektronisk til Eudravigilance-databasen, 

som fastsatt i artikkel 107 nr. 3 i direktiv 2001/83/EF, som 

endret ved dette direktiv, skal medlemsstatene sikre at 

forpliktelsen får anvendelse seks måneder etter at databasens 

funksjoner er opprettet og er meddelt av Kontoret.  
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4.  Fram til Kontoret kan sikre at Eudravigilance-databasen 

fungerer som angitt i artikkel 24 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

som endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1235/2010(1), skal innehavere av markedsføringstillatelser 

innen 15 dager etter at vedkommende innehaver fikk kjennskap 

til hendelsen, rapportere alle antatte alvorlige bivirkninger som 

forekommer i Unionen, til vedkommende myndighet i 

medlemsstaten på hvis territorium hendelsen inntraff, og skal 

rapportere alle antatte alvorlige bivirkninger som forekommer 

på en tredjestats territorium, til Kontoret og på anmodning til 

vedkommende myndigheter i medlemsstatene der legemiddelet 

er godkjent. 

5.  Fram til Kontoret kan sikre at Eudravigilance-databasen 

fungerer som angitt i artikkel 24 i forordning (EF) nr. 726/2004, 

som endret ved forordning (EU) nr. 1235/2010, kan 

vedkommende myndighet i en medlemsstat kreve at innehavere 

av markedsføringstillatelser rapporterer alle antatte ikke-

alvorlige bivirkninger som forekommer på nevnte medlemsstats 

territorium, innen 90 dager etter at vedkommende innehaver av 

markedsføringstillatelsen har fått kjennskap til hendelsen. 

6.  I dette tidsrommet skal medlemsstatene sørge for at 

rapportene nevnt i nr. 4 som gjelder hendelser som forekommer 

på deres territorium, gjøres tilgjengelige for Eudravigilance-

databasen omgående og i alle fall innen 15 dager etter at det ble 

meldt om antatte alvorlige bivirkninger. 

7.  Når det gjelder forpliktelsen for innehaveren av 

markedsføringstillatelsen til å framlegge periodiske, oppdaterte 

sikkerhetsrapporter for Kontoret som fastsatt i artikkel 107b 

nr. 1 i direktiv 2001/83/EF, som endret ved dette direktiv, skal 

vedkommende nasjonale myndighet sikre at forpliktelsen får 

anvendelse tolv måneder etter at databasens funksjoner er 

opprettet og er meddelt av Kontoret. 

Fram til Kontoret kan sikre at databasen fungerer som  

avtalt for de periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene,  

skal innehaverne av markedsføringstillatelser framlegge de 

periodiske, oppdaterte sikkerhetsrapportene til alle 

medlemsstater der legemiddelet er godkjent. 

  

(1) EUT L 348 av 31.12.2010, s. 1. 

Artikkel 3 

Innarbeiding 

1.  Medlemsstatene skal innen 21. juli 2012 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 

Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra  

21. juli 2012. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 

fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 4 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 5 

Mottakere 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 15. desember 2010. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 J. BUZEK O. CHASTEL 

 President Formann 
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