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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 198/2013 

av 7. mars 2013 

om valg av symbol med sikte på å identifisere legemidler for mennesker som er underlagt 

ytterligere overvåking(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 726/2004 av 31. mars 2004 om fastsettelse av fram-

gangsmåter i Fellesskapet for godkjenning og overvåking av 

legemidler for mennesker og veterinærpreparater og om 

opprettelse av et europeisk legemiddelkontor(1), særlig 

artikkel 23 nr. 4, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Visse legemidler for mennesker godkjennes med 

forbehold om at de blir underlagt ytterligere overvåking 

på grunn av deres særlige sikkerhetsprofil. I henhold til 

artikkel 23 i forordning (EF) nr. 726/2004 omfatter dette 

legemidler med et nytt virksomt stoff, biologiske 

legemidler og produkter det kreves opplysninger om 

etter at tillatelse er gitt. 

2)  Pasienter og helsepersonell bør enkelt kunne identifisere 

legemidler som er underlagt ytterligere overvåking, slik 

at de kan dele opplysninger som har framkommet 

gjennom bruk av legemiddelet, med vedkommende 

myndigheter og innehaveren av markedsfø-

ringstillatelsen, og i særdeleshet rapportere om antatte 

bivirkninger. 

3)  For å sikre åpenhet er alle legemidler som er underlagt 

ytterligere overvåking, ført opp i en liste som er 

opprettet av og ajourføres av Det europeiske legemid-

delkontor i samsvar med artikkel 23 nr. 1 i forordning 

(EF) nr. 726/2004. I tillegg er de merket med et svart 

symbol. 

4)  Komiteen for legemiddelovervåking vedtok 3. oktober 

2012 en anbefaling om at det svarte symbolet bør være 

en invertert, likesidet svart trekant. I anbefalingen ble 

det tatt hensyn til pasienters og helsepersonells 

synspunkter slik de ble framlagt av arbeidsgruppen for 

pasienter og forbrukere og arbeidsgruppen for helse-

personell nedsatt av Det europeiske legemiddelkontor. 

5)  Innehavere av markedsføringstillatelser utstedt før 

1. september 2013 bør gis tilstrekkelig tid til å tilpasse 

de berørte legemidlenes preparatinformasjon. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 65 av 8.3.2013, s. 17, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2014 av  

8. april 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske 

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

til Den europeiske unions tidende nr. 49 av 28.8.2014, s. 14. 

(1) EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1. 

6)  I tillegg bør vedkommende myndigheter gis anledning 

til å forlenge tidsfristen for denne tilpasningen dersom 

særlige omstendigheter krever det. 

7)  Innføringen av det svarte symbolet bør ikke føre til 

problemer på markedet eller i forsyningskjeden. For å 

unngå eventuelle forstyrrelser bør innehavere av 

markedsføringstillatelser ikke pålegges å tilbakekalle 

eller pakke om legemidler som allerede er brakt i 

omsetning. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Det svarte symbolet nevnt i artikkel 23 nr. 4 i forordning (EF) 

nr. 726/2004, skal være en invertert, likesidet trekant. Det skal 

samsvare med malen og målene fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

1.  Innehavere av markedsføringstillatelser utstedt før 

1. september 2013 for legemidler for mennesker som er 

underlagt ytterligere overvåking, skal innen 31. desember 2013 

innføre det svarte symbolet i preparatomtalen og i paknings-

vedlegget som gjelder for disse legemidlene. 

2.  Som unntak fra nr. 1 kan innehavere av markeds-

føringstillatelser utstedt før 1. september 2013 for legemidler 

for mennesker som er underlagt ytterligere overvåking, anmode 

vedkommende myndigheter om å forlenge fristen dersom de 

kan dokumentere at overholdelse av datoen nevnt i nr. 1 kan ha 

en negativ innvirkning på en adekvat og kontinuerlig forsyning 

av legemiddelet. 

Artikkel 3 

Lagre av legemidler for mennesker som er produsert, pakket og 

merket før 1. januar 2014, men der pakningsvedlegget ikke 

inneholder det svarte symbolet, kan fortsatt bringes i 

omsetning, distribueres, utleveres, selges og brukes inntil 

lagrene er tømt. 

Artikkel 4 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2019/EØS/27/21 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 

medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 7. mars 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

VEDLEGG 

1.  Det svarte symbolet nevnt i artikkel 23 nr. 4 i forordning (EF) nr. 726/2004, skal være i samsvar med følgende mal: 

 

2.  Det svarte symbolet skal være proporsjonalt med skriftstørrelsen til den etterfølgende standardteksten, og hver side 

av trekanten skal ha en minste lengde på 5 mm. 

 ____________  


