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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1252/2014 

av 28. mai 2014 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF med hensyn til prinsipper og retningslinjer for 

god framstillingspraksis for virksomme stoffer i legemidler for mennesker(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk 

for legemidler for mennesker(1), særlig artikkel 47 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Alle virksomme stoffer som framstilles i Unionen, herunder virksomme stoffer beregnet på eksport, bør framstilles i 

samsvar med prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis for virksomme stoffer, som for tiden er fastsatt 

i de tekniske retningslinjene for framstilling av virksomme stoffer offentliggjort av Kommisjonen. Det er nødvendig å 

fastsette prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for virksomme stoffer i en rettslig bindende rettsakt. 

2) For å fremme bruken av harmoniserte standarder på verdensplan bør det fastsettes prinsipper og retningslinjer for god 

framstillingspraksis for virksomme stoffer i samsvar med retningslinjene for virksomme stoffer fastsatt av Den 

internasjonale konferanse om harmonisering av tekniske krav til registrering av legemidler for mennesker. 

3) Det bør fastsettes prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for alle aspekter, alle former for virksomhet 

og prosesser som er vesentlige for å fastslå kvaliteten på virksomme stoffer, blant annet kvalitetsstyring, personale, 

lokaler og utstyr, dokumentasjon, materialstyring, produksjon, kvalitetskontroll under framstillingen, pakking, merking, 

laboratoriekontroller, returer, klager og tilbakekallinger, utkontraktering og ompakking. For å sikre at disse prinsippene 

og retningslinjene overholdes, bør det kreves at framstillere av virksomme stoffer oppretter og gjennomfører et effektivt 

kvalitetsstyringssystem for disse stoffene. 

4) Kvaliteten på de virksomme stoffene kan bli forringet dersom personale arbeider under uhygieniske forhold, har 

uegnede klær eller utfører potensielt kontaminerende oppgaver i framstillingsområdet. Dette bør forebygges gjennom 

rutiner for hygiene og helse som er hensiktsmessige for den framstillingsvirksomheten som utføres. Disse rutinene bør 

være fastsatt i kvalitetsstyringssystemet som framstilleren av det virksomme stoffet har opprettet. 

5) For å sikre tilfredsstillende kvalitet på det virksomme stoffet er det nødvendig å begrense mulig kontaminering og 

krysskontaminering mest mulig ved å kreve at det benyttes anlegg, produksjonsprosesser og beholdere som er utformet 

for dette formålet, og at det gjennomføres egnede kontamineringskontroller.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 337 av 25.11.2014, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2015 av 30. april 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 42 av 4.8.2016, s. 24. 

(1) EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67. 
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6) Det er særlig viktig å hindre krysskontaminering ved produksjon av virksomme stoffer som er skadelige for menneskers 

helse. Kontaminering av andre produkter med sterkt sensibiliserende virksomme stoffer vil kunne utgjøre en trussel mot 

folkehelsen ettersom eksponering for disse stoffene svært ofte fører til utvikling av overfølsomhet og allergiske 

reaksjoner. Derfor bør framstilling av disse virksomme stoffene bare tillates i atskilte produksjonsområder. Det kan også 

være nødvendig å benytte atskilte områder for produksjon av virksomme stoffer som kan være skadelige for menneskers 

helse på grunn av sin styrke eller sine infeksiøse eller giftige egenskaper. For disse stoffene bør framstilleren vurdere 

risikoen for menneskers helse og behovet for atskilte produksjonsområder. 

7) For lettere å kunne spore, identifisere og løse mulige kvalitetsproblemer og for å kontrollere at god framstillingspraksis 

overholdes, bør framstilleren ha detaljerte skriftlige fortegnelser over alle prosesser som vedkommende utfører, og som 

gjelder framstilling av virksomme stoffer, herunder avvik fra disse prosessene. 

8) For å sikre at legemidler har egnet standard når det gjelder kvalitet, sikkerhet og virkning, og for å verne folkehelsen, 

bør framstillere av virksomme stoffer umiddelbart underrette framstillere av legemidler som bruker de virksomme 

stoffene, om eventuelle endringer som vil kunne påvirke det virksomme stoffets kvalitet. 

9) Det er nødvendig å ha hensiktsmessige framgangsmåter for å registrere og undersøke klager som gjelder kvalitet og 

tilbakekalle produkter for raskt å kunne løse kvalitetsproblemer og fjerne fra markedet virksomme stoffer som ikke 

tilfredsstiller kvalitetsstandarder eller er en alvorlig trussel mot folkehelsen. 

10) Når framstilleren av virksomme stoffer overlater en del av framstillingen til en annen part, er det viktig at den annen parts 

ansvar presiseres skriftlig med hensyn til overholdelse av god framstillingspraksis og tiltak for å sikre kvaliteten. 

11) Anvendelse av god framstillingspraksis på prosessen med ompakking og ommerking er nødvendig for å unngå at 

virksomme stoffer blir feilmerket eller blir kontaminert i prosessen — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Virkeområde 

Ved denne forordning fastsettes prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis for virksomme stoffer i legemidler 

for mennesker, herunder virksomme stoffer beregnet på eksport. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

1) «framstilling» helt eller delvis å motta materialer, produsere, pakke, ompakke, merke, ommerke, kvalitetskontrollere eller 

frigi virksomme stoffer og utføre tilhørende kontroller, 

2) «utgangsmateriale for virksomme stoffer» ethvert stoff som et virksomt stoff er framstilt eller utvunnet av, 

3) «mellomprodukt for virksomme stoffer» et stoff som framkommer under produksjon av et virksomt stoff, og som er 

beregnet på videre bearbeiding, 

4) «råstoff» stoff, reagens eller løsemiddel som er beregnet på bruk i produksjonen av et virksomt stoff, og som det virksomme 

stoffet ikke er direkte framstilt eller utvunnet av.  
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Artikkel 3 

Kvalitetsstyring 

1.  Framstilleren av virksomme stoffer (heretter kalt «framstilleren») skal opprette, dokumentere og gjennomføre et effektivt 

system for styring av disse stoffenes kvalitet under framstillingen (heretter kalt «framstillingsprosessen»). Ledelsen og 

personalet som bidrar i framstillingen, skal delta aktivt i systemet. 

Systemet skal sikre at de virksomme stoffene oppfyller spesifikasjonene for kvalitet og renhet i samsvar med artikkel 12 nr. 1. 

Systemet skal omfatte håndtering av kvalitetsrisiko. 

2.  Framstilleren skal oppnevne en kvalitetsenhet som er uavhengig av produksjonsenheten, og som skal ha ansvaret for 

kvalitetssikring og kvalitetskontroll. 

3.  Framstilleren skal foreta regelmessige internkontroller og følge opp resultatene. 

Artikkel 4 

Personale 

1.  Framstilleren skal sikre at en tilstrekkelig del av personalet har nødvendige kvalifikasjoner på grunnlag av utdanning, 

opplæring eller erfaring til å gjennomføre og overvåke framstillingen av virksomme stoffer. 

2.  Personalet skal praktisere god hygiene i framstillingsområdet. Personalet skal ikke ha adgang til framstillingsområdet 

dersom de 

a)  lider av en infeksjonssykdom eller har åpne sår eller andre dermatologiske lidelser på kroppens utildekte overflate som vil 

kunne påvirke det virksomme stoffets kvalitet og renhet på en negativ måte, 

b)  har på seg klær som er synlig skitne eller ikke verner det virksomme stoffet mot mulig kontaminering fra personalet eller 

ikke verner personalet mot eksponering for virksomme stoffer som er potensielt skadelige for menneskers helse, 

c)  på det tidspunktet de går inn i framstillingsområdet utfører virksomhet som vil kunne kontaminere eller på annen måte 

forringe det virksomme stoffets kvalitet. 

Artikkel 5 

Bygninger og anlegg 

1.  Bygninger og anlegg som brukes i framstillingen av virksomme stoffer, skal plasseres, utformes og konstrueres slik at de 

egner seg til den virksomheten de er beregnet på, og slik at de er lette å holde rene og vedlikeholde, idet det tas hensyn til den 

typen framstilling og det stadiet i framstillingen som bygningene og anleggene brukes til. 

Anlegg og material- og personalstrøm gjennom anleggene skal være utformet slik at de sikrer at forskjellige stoffer og 

materialer holdes atskilt og ikke kontaminerer hverandre. 

2.  Bygninger skal på behørig vis vedlikeholdes, repareres og holdes rene. 

3.  Sterkt sensibiliserende virksomme stoffer skal produseres i atskilte produksjonsområder. 

Under produksjonen skal framstilleren vurdere behovet for atskilte produksjonsområder for andre virksomme stoffer som kan 

være skadelige for menneskers helse på grunn av sin styrke eller sine infeksiøse eller giftige egenskaper. Vurderingen skal 

omfatte risikoen disse virksomme stoffene utgjør for menneskers helse idet det tas hensyn til det virksomme stoffets styrke, 

giftighet og smittsomhet samt de framgangsmåtene som er innført for å begrense risikoen mest mulig. Vurderingen skal 

dokumenteres skriftlig. 

Dersom vurderingen viser at et virksomt stoff er skadelig for menneskers helse, skal stoffet produseres i atskilte 

produksjonslokaler.  
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Artikkel 6 

Utstyr 

1.  Utstyr som anvendes i framstillingen av virksomme stoffer, skal være utformet, dimensjonert og plassert hensiktsmessig i 

forhold til den bruk utstyret er beregnet på, og i forhold til rengjøring, vedlikehold og eventuelt desinfisering. 

Utstyret skal være konstruert og anvendes slik at overflater som kommer i kontakt med råstoff, utgangsmaterialer for 

virksomme stoffer, mellomprodukter for virksomme stoffer eller virksomme stoffer ikke endrer kvaliteten på råstoffene, 

utgangsmaterialene for virksomme stoffer, mellomproduktene for virksomme stoffer eller de virksomme stoffene i den grad at 

de ikke lenger oppfyller spesifikasjonene fastsatt i samsvar med artikkel 12 nr. 1. 

2.  Framstilleren skal fastsette skriftlige framgangsmåter for renhold av utstyret og påfølgende kontroll av dets egnethet for 

anvendelse i framstillingsprosessen. 

3.  Utstyr til kontroll, veiing, måling, overvåking og prøving som er vesentlig for å sikre kvaliteten på det virksomme stoffet, 

skal kalibreres i samsvar med skriftlige framgangsmåter og en fastsatt tidsplan. 

Artikkel 7 

Dokumentasjon og arkivering 

1.  Framstilleren skal opprette og vedlikeholde et dokumentasjonssystem og skriftlige framgangsmåter som omfatter hele 

framstillingsprosessen. 

Alle dokumenter som gjelder framstillingsprosessen, skal utarbeides, gjennomgås, godkjennes og distribueres i samsvar med 

skriftlige framgangsmåter. 

Framstilleren skal føre fortegnelser over minst følgende elementer som gjelder framstillingsprosessen: 

1)  renhold og anvendelse av utstyr, 

2) opprinnelse av råstoffer, utgangsmaterialer for virksomme stoffer og mellomprodukter for virksomme stoffer, 

3) kontroller av råstoffer, utgangsmaterialer for virksomme stoffer og mellomprodukter for virksomme stoffer, 

4) anvendelse av råstoffer, utgangsmaterialer for virksomme stoffer og mellomprodukter for virksomme stoffer, 

5) merking av de virksomme stoffene og av innpakningsmaterialet, 

6)  overordnet produksjonsanvisning, 

7)  produksjon og kontroll av partier, 

8)  laboratoriekontroller. 

Utstedelse, ny gjennomgåelse, erstatning og tilbaketrekking av dokumenter som gjelder framstillingsprosessen, skal kontrolleres, 

og det skal føres fortegnelse over ny gjennomgåelse, erstatning og tilbaketrekking av dokumentene. 

2.  All kvalitetsrelatert virksomhet som gjennomføres under framstillingsprosessen, skal registreres når den utføres. 

Eventuelle avvik fra de skriftlige framgangsmåtene nevnt i artikkel 7 nr. 1 skal dokumenteres og forklares. Avvik som påvirker 

kvaliteten på det virksomme stoffet eller er til hinder for at det virksomme stoffet oppfyller spesifikasjonene nevnt i artikkel 12 

nr. 1, skal undersøkes, og undersøkelsen og konklusjonene fra den skal dokumenteres. 

3.  Etter at produksjon og kontroll er gjennomført, skal framstilleren oppbevare alle produksjons- og kontrollfortegnelser i 

minst ett år etter at holdbarhetsdatoen for partiet er utløpt. For virksomme stoffer med datoer for ny prøving skal framstilleren 

oppbevare fortegnelsene i minst tre år etter det fullstendige partiet er brakt i omsetning. 

Artikkel 8 

Materialstyring 

1.  For å sikre kvaliteten på innkommende materiale skal framstilleren ha skriftlige framgangsmåter som omfatter følgende: 

1)  mottakelse, 

2)  identifisering,  
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3)  karantene, 

4)  lagring, 

5)  håndtering, 

6)  prøvetaking, 

7)  prøving, 

8)  godkjenning, 

9)  avvisning. 

2.  Framstilleren skal ha et system for vurdering av leverandører av viktig materiale. 

Artikkel 9 

Produksjons- og prosesskontroll 

1.  Produksjonsvirksomheten skal underkastes kontroller for å overvåke og justere produksjonsprosessen eller kontrollere at 

det virksomme stoffet er i samsvar med spesifikasjonene for kvalitet og renhet i henhold til artikkel 12 nr. 1. Produksjons-

virksomhet som er viktig for å sikre at det virksomme stoffet oppfyller kvalitetsspesifikasjonene nevnt i artikkel 12 nr. 1, skal 

gjennomføres under oppsyn av kvalifisert personale eller underkastes tilsvarende kontroll. 

2.  Veiing og måling av råstoffer og utgangsmateriale for virksomme stoffer skal være nøyaktig og skal utføres på en måte 

som ikke påvirker materialets egnethet for anvendelse. 

3.  Produksjonsvirksomhet, herunder enhver virksomhet etter rensing av mellomproduktene for det virksomme stoffet eller 

det virksomme stoffet, skal utføres på en måte som hindrer at råstoffer, utgangsmateriale for virksomme stoffer, mellom-

produkter for virksomme stoffer og virksomme stoffer blir kontaminert av andre materialer. 

Artikkel 10 

Pakking og merking 

1.  Beholdere skal gi tilstrekkelig vern mot forringelse eller kontaminering av det virksomme stoffet fra det tidspunktet det 

virksomme stoffet pakkes til det anvendes i framstillingen av legemidler. 

2.  Lagring, trykking og anvendelse av etiketter på pakningen for virksomme stoffer skal kontrolleres. Etikettene skal 

inneholde informasjon som er nødvendig for å sikre kvaliteten på det virksomme stoffet. 

Artikkel 11 

Omsetning 

Et virksomt stoff skal bringes i omsetning først etter at kvalitetsenheten har frigitt det for salg. 

Artikkel 12 

Laboratoriekontroller 

1.  Framstilleren skal fastsette spesifikasjoner for kvalitet og renhet for de virksomme stoffene vedkommende framstiller, og 

for råstoffene, utgangsmaterialene for det virksomme stoffet og mellomproduktene for det virksomme stoffet som anvendes i 

prosessen. 

2.  Det skal gjennomføres laboratorieprøving for å kontrollere samsvar med spesifikasjonene nevnt i nr. 1. 

Framstilleren skal utstede analysesertifikater for hvert parti av virksomme stoffer på anmodning fra 

a) vedkommende myndigheter i en berørt medlemsstat, 

b) framstillere av virksomme stoffer som direkte eller indirekte får det virksomme stoffet levert med henblikk på videre 

bearbeiding, pakking, ompakking, merking eller ommerking av det virksomme stoffet,  
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c) distributører og formidlere av virksomme stoffer, 

d) framstillere av legemidler som direkte eller indirekte får levert det virksomme stoffet. 

3.  Framstilleren skal overvåke stabiliteten i det virksomme stoffet gjennom stabilitetsundersøkelser. Utløpsdatoen eller 

tidspunktene for ny prøving av virksomme stoffer skal fastsettes på grunnlag av en vurdering av data fra stabilitetsundersøkelsene. 

Prøver av det virksomme stoffet som er behørig identifisert, skal oppbevares i samsvar med en prøvetakingsplan som er fastsatt på 

grunnlag av det virksomme stoffets holdbarhetstid. 

Artikkel 13 

Validering 

Framstilleren skal fastsette og gjennomføre en valideringsstrategi for de prosesser og framgangsmåter som er avgjørende for å 

sikre at det virksomme stoffet oppfyller spesifikasjonene for kvalitet og renhet fastsatt i samsvar med artikkel 12 nr. 1. 

Artikkel 14 

Kontroll av endringer 

1.  Før framstillere gjennomfører endringer i framstillingsprosessen som kan påvirke produksjonen og kontrollen av det 

virksomme stoffet, skal de vurdere eventuelle virkninger av endringene på det virksomme stoffets kvalitet. 

2.  Det må ikke gjennomføres endringer i framstillingsprosessen som påvirker kvaliteten på det virksomme stoffet negativt. 

3.  Framstillere av virksomme stoffer skal umiddelbart underrette framstillere av legemidler som vedkommende leverer det 

virksomme stoffet til, om endringer i framstillingsprosessen som kan påvirke det virksomme stoffets kvalitet. 

Artikkel 15 

Avvisning og returer 

1.  Partier av virksomme stoffer og mellomprodukter for virksomme stoffer som ikke er i samsvar med spesifikasjonene 

fastsatt i samsvar med artikkel 12 nr. 1, skal avvises, merkes som avvist og holdes i karantene. 

2.  Framstillere som bearbeider på nytt eller omarbeider partier av et virksomt stoff som ikke er i samsvar med spesifikasjonene, 

eller som gjenvinner råstoffer og løsemidler for ombruk i framstillingsprosessen, skal følge framgangsmåtene fastsatt i samsvar 

med artikkel 7 nr. 1 og gjennomføre passende kontroller for å sikre at 

a)  det virksomme stoffet som er behandlet på nytt eller er omarbeidet, oppfyller kvalitetsspesifikasjonene fastsatt i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1, 

b)  de gjenvunne råstoffene og løsemidlene er egnet for tilsiktet bruk i framstillingsprosessen. 

3.  Returnerte virksomme stoffer skal identifiseres som returnerte og holdes i karantene. 

Artikkel 16 

Klager og tilbakekallinger 

1.  Framstilleren skal registrere og undersøke alle klager som gjelder kvaliteten. 

2.  Framstilleren skal fastsette framgangsmåter for tilbakekalling av virksomme stoffer fra markedet. 

3.  Dersom det tilbakekalte virksomme stoffet utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen, skal framstilleren umiddelbart 

underrette vedkommende myndigheter. 
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Artikkel 17 

Framstilling på kontrakt 

1.  En framstillingsvirksomhet eller en tilknyttet virksomhet som skal gjennomføres av en annen part (heretter kalt «framstilleren 

på kontrakt») på vegne av framstilleren av det virksomme stoffet, skal være omfattet av en skriftlig kontrakt. 

Ansvaret til framstilleren på kontrakt når det gjelder god framstillingspraksis, skal klart framgå av kontrakten. 

2.  Framstilleren av det virksomme stoffet skal kontrollere at virksomheten som framstilleren på kontrakt utfører, er i samsvar 

med god framstillingspraksis. 

3.  En framstillingsvirksomhet eller en tilknyttet virksomhet som overlates til en framstiller på kontrakt, skal ikke overdras til 

tredjemann uten skriftlig samtykke fra framstilleren av det virksomme stoffet. 

Artikkel 18 

Ompakking 

Når en framstiller ompakker et virksomt stoff i en beholder som er annerledes enn den opprinnelige beholderen med hensyn til 

volum, materialet den er laget av, eller gjennomsiktighet, skal framstilleren gjennomføre stabilitetsundersøkelser av det 

virksomme stoffet og angi en holdbarhetsdato eller dato for ny prøving av stoffet på grunnlag av undersøkelsene. 

Artikkel 19 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 25. mai 2015. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 28. mai 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


