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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1569 

av 23. mai 2017 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 ved nærmere fastsettelse av 

prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater for mennesker samt 

inspeksjonsordninger(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 av 16. april 2014 om kliniske utprøvinger av 

legemidler for mennesker og om oppheving av direktiv 2001/20/EF(1), særlig artikkel 63 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) God framstillingspraksis for utprøvingspreparater for mennesker sikrer at det er samsvar mellom partier av samme 

utprøvingspreparat som brukes i den samme eller i forskjellige kliniske utprøvinger, og at endringer som gjøres under 

utviklingen av et utprøvingspreparat, er tilfredsstillende dokumentert og begrunnet. Framstilling av utprøvingspreparater 

er forbundet med flere utfordringer enn framstilling av godkjente legemidler på grunn av fravær av faste rutiner, noe 

som gjør at den kliniske utprøvingen, og dermed også emballasjen, kan utformes på en rekke forskjellige måter. 

Utfordringene skyldes at det i forbindelse med klinisk utprøving ofte er behov for randomisering og for å skjule 

utprøvingspreparatets identitet (blinding). Toksisiteten, styrken og sensibiliseringspotensialet til utprøvingspreparater 

for mennesker er ikke alltid fullt ut forstått på utprøvingstidspunktet, og behovet for å minimere alle risikoer for 

krysskontaminering er derfor enda større enn for godkjente legemidler. Denne kompleksiteten gjør at 

framstillingsprosessene bør omfattes av et svært effektivt farmasøytisk kvalitetssystem. 

2) God framstillingspraksis bygger på de samme prinsippene, enten det gjelder legemidler som er godkjent for omsetning, 

eller utprøvingspreparater. Utprøvingspreparater og legemidler som er godkjent for omsetning, framstilles ofte på de 

samme framstillingsstedene. Prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater for 

mennesker bør derfor i størst mulig grad tilpasses dem som gjelder for legemidler for mennesker. 

3) I samsvar med artikkel 61 nr. 5 i forordning (EU) nr. 536/2014 krever visse prosesser ikke tillatelsen nevnt i artikkel 61 

nr. 1 i nevnte forordning. I henhold til artikkel 63 nr. 2 i forordning (EU) nr. 536/2014 får god framstillingspraksis for 

utprøvingspreparater ikke anvendelse på nevnte prosesser. 

4) For at framstilleren skal kunne oppfylle kravene til god framstillingspraksis for utprøvingspreparater, må framstilleren 

og sponsoren samarbeide. Sponsoren må også samarbeide med framstilleren for å kunne oppfylle kravene i forordning 

(EU) nr. 536/2014. Dersom framstilleren og sponsoren er forskjellige rettssubjekter, bør framstillerens og sponsorens 

forpliktelser overfor hverandre angis i en teknisk avtale dem imellom. En slik avtale bør omfatte utveksling av 

inspeksjonsrapporter og utveksling av informasjon om kvalitetsrelaterte spørsmål. 

5) Utprøvingspreparater som importeres til Unionen, bør være framstilt i henhold til kvalitetsstandarder som minst tilsvarer 

dem som er fastsatt i Unionen. Det bør derfor bare være tillatt å importere preparater til Unionen framstilt av 

tredjestatsframstillere som har tillatelse eller rett til å framstille disse preparatene i henhold til lovgivningen i den staten 

der framstilleren er etablert. 

6) Alle framstillere bør ha et effektivt kvalitetssikringssystem for sine framstillings- eller importprosesser. For at et slikt 

system skal være effektivt, skal det innføres et farmasøytisk kvalitetssystem. God dokumentasjon utgjør en vesentlig del 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 238 av 16.9.2017, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2018 av  

27. april 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 158 av 27.5.2014, s. 1. 
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av et kvalitetssikringssystem. Framstillernes dokumentasjonssystem skal gjøre det mulig å spore framstillingsforløpet 

for hvert parti og eventuelle endringer som er gjort under utviklingen av utprøvingspreparatet. 

7) Det bør fastsettes prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater på området 

kvalitetsstyring, personale, lokaler, utstyr, dokumentasjon, produksjon, kvalitetskontroll, utkontraktert virksomhet, 

klager og tilbakekalling samt egeninspeksjoner. 

8) Det bør stilles krav om en produktspesifikasjon som inneholder alle vesentlige referansedokumenter, for å sikre at 

utprøvingspreparater framstilles i samsvar med god framstillingspraksis for utprøvingspreparater og med godkjenningen 

av den kliniske utprøvingen. 

9) På grunn av de særlige egenskapene som kjennetegner utprøvingspreparater for avansert terapi, bør bestemmelsene om 

god framstillingspraksis tilpasses disse preparatene på grunnlag av en risikobasert metode. Når det gjelder legemidler 

for avansert terapi som markedsføres i Unionen, gir artikkel 5 i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1394/2007(1) mulighet for en slik tilpasning. Kommisjonens retningslinjer nevnt i artikkel 5 i forordning (EF)  

nr. 1394/2007 bør også inneholde de kravene til god framstillingspraksis som får anvendelse på utprøvingspreparater for 

avansert terapi. 

10) For å sikre samsvar med prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater bør det 

fastsettes bestemmelser om inspeksjoner som skal foretas av vedkommende myndigheter i medlemsstatene. 

Medlemsstatene bør ikke være forpliktet til å foreta rutinemessig inspeksjon av tredjestatsframstillere av 

utprøvingspreparater. Behovet for slike inspeksjoner bør fastsettes på grunnlag av en risikobasert metode, men 

tredjestatsframstillere bør som et minimum inspiseres dersom det er mistanke om at utprøvingspreparatene ikke er 

framstilt i henhold til kvalitetsstandarder som minst tilsvarer dem som gjelder i Unionen. 

11) Inspektørene bør ta hensyn til Kommisjonens retningslinjer for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater for 

mennesker. For å oppnå og opprettholde gjensidig anerkjennelse av inspeksjonsresultater i Unionen og lette 

medlemsstatenes samarbeid bør det utarbeides felles anerkjente standarder for gjennomføring av inspeksjoner av god 

framstillingspraksis for utprøvingspreparater i form av framgangsmåter. Kommisjonens retningslinjer og disse 

framgangsmåtene bør vedlikeholdes og oppdateres regelmessig i samsvar med den tekniske og vitenskapelige utvikling. 

12) Ved inspeksjon av et framstillingssted bør inspektørene kontrollere om stedet følger god framstillingspraksis for både 

utprøvingspreparater og legemidler som er godkjent for omsetning. Av den grunn, og for å sikre et effektivt tilsyn, bør 

framgangsmåtene for og myndigheten til å foreta inspeksjoner for å kontrollere at god framstillingspraksis for 

utprøvingspreparater for mennesker overholdes, i størst mulig grad tilpasses dem som gjelder for legemidler for 

mennesker. 

13) For å sikre at inspeksjonene er effektive, bør inspektørene ha den nødvendige myndighet. 

14) Medlemsstatene bør kunne treffe tiltak ved manglende overholdelse av god framstillingspraksis for utprøvingspreparater 

for mennesker. 

15) Vedkommende myndigheter bør pålegges å innføre kvalitetssystemer for å sikre at framgangsmåtene for inspeksjon 

overholdes og overvåkes løpende. Et velfungerende kvalitetssystem bør omfatte en organisasjonsstruktur, tydelige 

prosesser og framgangsmåter, herunder standardiserte framgangsmåter som inspektørene skal følge når de utfører sine 

oppgaver, tydelige og detaljerte beskrivelser av inspektørenes oppgaver og ansvarsområder og krav til løpende 

opplæring samt egnede ressurser og mekanismer for å hindre manglende overholdelse. 

16) Denne forordning bør få anvendelse fra samme dato som kommisjonsdirektiv (EU) 2017/1572(2).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1394/2007 av 13. november 2007 om legemidler for avansert terapi og om endring av 

direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004 (EUT L 324 av 10.12.2007, s. 121). 

(2) Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/1572 av 15. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF med hensyn til 

prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for legemidler for mennesker (EUT L 238 av 16.9.2017, s. 44). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

KAPITTEL I 

GENERELLE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål 

Ved denne forordning angis prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis for utprøvingspreparater for mennesker 

som bare kan framstilles eller importeres dersom det foreligger en tillatelse som nevnt i artikkel 61 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 536/2014, og det fastsettes bestemmelser om inspeksjon av framstillere for å kontrollere at de overholder god 

framstillingspraksis i samsvar med artikkel 63 nr. 4 i nevnte forordning. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «framstiller» enhver person som utøver virksomhet som krever at det foreligger en tillatelse i samsvar med artikkel 61 nr. 1 

i forordning (EU) nr. 536/2014, 

2) «tredjestatsframstiller» enhver person som er etablert i en tredjestat, og som er involvert i framstillingsprosesser i den 

tredjestaten, 

3) «produktspesifikasjon» et referansedokument som inneholder, eller viser til dokumenter som inneholder, all informasjon 

som er nødvendig for å utarbeide detaljerte skriftlige instrukser om bearbeiding, emballering, kvalitetskontroll, prøving og 

frigivelse av partier av et utprøvingspreparat og for å sertifisere partier, 

4) «validering» påvisning, i samsvar med prinsippene for god framstillingspraksis, av at en framgangsmåte, en prosess, et 

utstyr, et materiale, en virksomhet eller et system faktisk gir de forventede resultatene. 

KAPITTEL II 

GOD FRAMSTILLINGSPRAKSIS 

Artikkel 3 

Samsvar med god framstillingspraksis 

1. Framstilleren skal sikre at framstillingsprosessene utføres i samsvar med god framstillingspraksis for utprøvingspreparater 

som er angitt i denne forordning, og for hvilke det kreves en tillatelse som nevnt i artikkel 61 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 536/2014. 

2. Ved import av utprøvingspreparater skal innehaveren av tillatelsen nevnt i artikkel 61 nr. 1 i forordning (EU) nr. 536/2014 

sikre at preparatene er framstilt ved bruk av kvalitetsstandarder som minst tilsvarer dem fastsatt i denne forordning og i 

forordning (EU) nr. 536/2014, og at tredjestatsframstilleren har tillatelse eller rett til å framstille de aktuelle utprø-

vingspreparatene i den berørte tredjestaten i henhold til lovgivningen i denne tredjestaten. 

Artikkel 4 

Samsvar med godkjenningen av en klinisk utprøving 

1. Framstilleren skal sikre at alle framstillingsprosesser for utprøvingspreparater utføres i samsvar med dokumentasjonen og 

opplysningene som er framlagt av sponsoren i henhold til artikkel 25 i forordning (EU) nr. 536/2014, og som er godkjent i 

samsvar med framgangsmåten fastsatt i kapittel II, eller, dersom dokumentasjonen og opplysningene senere er blitt endret, i 

kapittel III i ovennevnte forordning (EU) nr. 536/2014. 

2. Framstilleren skal regelmessig gjennomgå sine framstillingsmetoder i lys av den tekniske og vitenskapelige utvikling og 

den erfaringen som sponsoren har tilegnet seg under utviklingen av utprøvingspreparatet. 

Framstilleren skal underrette sponsoren om sine gjennomgåelser av framstillingsmetodene. 

Dersom det etter en gjennomgåelse er nødvendig å endre godkjenningen av den kliniske utprøvingen, skal søknaden om endring 

inngis i samsvar med artikkel 16 i forordning (EU) nr. 536/2014 dersom endringen av den kliniske utprøvingen er en vesentlig 

endring, eller i samsvar med artikkel 81 nr. 9 i nevnte forordning dersom endringen av den kliniske utprøvingen ikke er en 

vesentlig endring.  
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Artikkel 5 

Farmasøytisk kvalitetssystem 

1. Framstilleren skal innføre, gjennomføre og opprettholde effektive ordninger for å sikre at utprøvingspreparatene holder 

den kvaliteten som kreves for den tiltenkte bruken. Disse ordningene skal omfatte innføring av god framstillingspraksis og 

kvalitetskontroll. 

2. Den øverste ledelsen og personalet fra forskjellige avdelinger skal delta i innføringen av det farmasøytiske kvalitets-

systemet. 

Artikkel 6 

Personale 

1. På hvert framstillingssted skal framstilleren ha tilstrekkelig med kompetent og kvalifisert personale til rådighet for å sikre 

at utprøvingspreparatene holder den kvaliteten som kreves for den tiltenkte bruken. 

2. Det skal være angitt i stillingsbeskrivelsene hvilke plikter som påhviler personale som har ledelses- og kontrollfunksjoner, 

herunder de kvalifiserte personene, og som har ansvar for at god framstillingspraksis innføres og gjennomføres. Den hierarkiske 

oppbygningen skal være fastsatt i en organisasjonsplan. Organisasjonsplanen og stillingsbeskrivelsene skal godkjennes i 

samsvar med framstillerens interne framgangsmåter. 

3. Personalet nevnt i nr. 2 skal gis tilstrekkelig myndighet til å kunne ivareta sitt ansvar på en tilfredsstillende måte. 

4. Personalet skal få grunnleggende og løpende opplæring som særlig omfatter følgende områder: 

a) De teoretiske og praktiske sidene ved begrepet farmasøytisk kvalitet. 

b) God framstillingspraksis. 

Framstilleren skal kontrollere at opplæringen er effektiv. 

5. Framstilleren skal innføre hygieneprogrammer, herunder framgangsmåter i forbindelse med personalets helse, hygiene-

praksis og arbeidsantrekk. Programmene skal være tilpasset de framstillingsprosessene som skal utføres. Framstilleren skal 

sikre at programmene følges. 

Artikkel 7 

Lokaler og utstyr 

1. Framstilleren skal sikre at lokaler og framstillingsutstyr plasseres, utformes, konstrueres, tilpasses og vedlikeholdes på en 

slik måte at de er egnet for formålet. 

2. Framstilleren skal sikre at lokalene og framstillingsutstyret dimensjoneres, utformes og brukes på en slik måte at risikoen 

for feil reduseres til et minimum, samt gjør det mulig å foreta et effektivt renhold og vedlikehold, slik at kontaminering, 

krysskontaminering og enhver annen innvirkning på utprøvingspreparatets kvalitet unngås. 

3. Framstilleren skal sikre at lokalene og utstyret som skal brukes til framstillingsprosesser av avgjørende betydning for 

utprøvingspreparatenes kvalitet, omfattes av egnede krav og egnet validering. 

Artikkel 8 

Dokumentasjon 

1. Framstilleren skal innføre og opprettholde et dokumentasjonssystem der følgende registreres, idet det tas hensyn til hva 

som er relevant ut fra den virksomheten som utføres: 

a) Spesifikasjoner. 

b) Framstillingsformler. 

c) Bearbeidings- og emballeringsinstrukser.  
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d) Framgangsmåter og protokoller, herunder framgangsmåter for generelle framstillingsprosesser og -vilkår. 

e) Registre, særlig over de forskjellige framstillingsprosessene som utføres, og over partier. 

f) Tekniske avtaler. 

g) Analysesertifikater. 

Dokumenter som er spesifikke for et utprøvingspreparat, skal, dersom det er relevant, være i samsvar med produktspesifi-

kasjonen. 

2. Dokumentasjonssystemet skal sikre dataenes kvalitet og integritet. Dokumentene skal være tydelige, feilfrie og 

oppdaterte. 

3. Framstilleren skal oppbevare produktspesifikasjonen og dokumentasjonen om partiet i minst fem år etter at den siste 

kliniske utprøvingen der partiet ble brukt, er fullført eller avbrutt. 

4. Dersom dokumentasjonen lagres ved hjelp av elektroniske, fotografiske eller andre databehandlingssystemer, skal 

framstilleren først validere systemene for å sikre at dataene lagres på riktig måte i oppbevaringstidsrommet fastsatt i nr. 3. Data 

som lagres i disse systemene, skal gjøres lett tilgjengelige i et lesbart format. 

5. Data som lagres elektronisk, skal beskyttes mot ulovlig tilgang, tap eller skade ved hjelp av teknikker som duplisering, 

sikkerhetskopiering og overføring til et annet lagringssystem. Det skal oppbevares revisjonsspor, dvs. at alle relevante endringer 

og slettinger i slike data skal registreres. 

6. Dokumentasjonen skal legges fram for vedkommende myndighet på anmodning. 

Artikkel 9 

Produksjon 

1. Framstilleren skal gjennomføre produksjonsprosessene i samsvar med forhåndsfastsatte instrukser og framgangsmåter. 

Framstilleren skal sikre at det stilles egnede og tilstrekkelige ressurser til rådighet for å kunne foreta prosesskontrollene, og at 

alle prosessavvik og produktmangler dokumenteres og undersøkes grundig. 

2. Framstilleren skal treffe egnede tekniske eller organisatoriske tiltak for å unngå krysskontaminering og utilsiktet 

sammenblanding av stoffer. Det skal utvises særlig aktsomhet ved håndtering av utprøvingspreparater under og etter blinding. 

3. Framstillingsprosessen skal valideres i sin helhet i den grad det er nødvendig, idet det tas hensyn til produktutviklings-

trinnet. 

Framstilleren skal identifisere de trinnene i prosessen som sikrer forsøkspersonens sikkerhet, f.eks. sterilisering, samt 

påliteligheten og robustheten til dataene som genereres i den kliniske utprøvingen. Disse kritiske trinnene i prosessen skal 

valideres og regelmessig valideres på nytt. 

Alle trinn i utformingen og utviklingen av framstillingsprosessen skal dokumenteres fullt ut. 

Artikkel 10 

Kvalitetskontroll 

1. Framstilleren skal innføre og opprettholde et kvalitetskontrollsystem som skal ledes av en person som har de nødvendige 

kvalifikasjonene, og som er uavhengig av produksjonen. 

Denne personen skal ha tilgang til ett eller flere kvalitetskontrollaboratorier med tilstrekkelig personale og utstyr til å foreta 

undersøkelser og prøving av utgangsmateriale og emballasjemateriale samt prøving av mellomprodukter og ferdige 

utprøvingspreparater. 

2. Framstilleren skal sikre at kvalitetskontrollaboratoriene tar hensyn til opplysningene angitt i søknaden nevnt i artikkel 25 

nr. 1 i forordning (EU) nr. 536/2014, som godkjent av medlemsstatene. 

3. Når utprøvingspreparater importeres fra tredjestater, er analytisk kontroll i Unionen ikke obligatorisk.  
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4. Under sluttkontrollen av det ferdige utprøvingspreparatet og før framstilleren frigir det, skal framstilleren ta hensyn til 

a) analyseresultatene, 

b) produksjonsforholdene, 

c) resultatene av prosesskontrollene, 

d) gjennomgåelsen av framstillingsdokumentene, 

e) preparatets samsvar med spesifikasjonene, 

f) preparatets samsvar med godkjenningen av den kliniske utprøvingen, 

g) undersøkelsen av den ferdige sluttemballasjen. 

Artikkel 11 

Oppbevaring av prøver brukt til kvalitetskontroll 

1. Framstilleren skal oppbevare et tilstrekkelig antall prøver av hvert parti av preparater i bulk, av sentrale emballasjedeler 

som brukes til hvert parti av ferdige utprøvingspreparater, og av hvert parti av ferdige utprøvingspreparater i minst to år etter at 

den siste kliniske utprøvingen der partiet ble brukt, er fullført eller avbrutt. 

Framstilleren skal oppbevare prøver av utgangsmaterialene som brukes i framstillingsprosessen, med unntak av løsemidler, 

gasser eller vann, i minst to år etter at utprøvingspreparatet er frigitt. Dette tidsrommet kan imidlertid forkortes dersom 

utgangsmaterialets stabilitetsperiode, som er angitt i den aktuelle spesifikasjonen, er kortere. 

I alle tilfeller skal framstilleren stille prøver til rådighet for vedkommende myndighet. 

2. På anmodning fra framstilleren kan vedkommende myndighet gi unntak fra nr. 1 når det gjelder prøvetaking og 

oppbevaring av utgangsmateriale, samt for visse produkter framstilt individuelt eller i små mengder, eller dersom oppbevaring 

av disse kan by på spesielle problemer. 

Artikkel 12 

Den kvalifiserte personens ansvarsområder 

1. Den kvalifiserte personen nevnt i artikkel 61 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) nr. 536/2014 skal ha ansvar for følgende: 

a) Dersom utprøvingspreparatene er framstilt i den berørte medlemsstaten, kontroll av at hvert produksjonsparti er framstilt og 

kontrollert i samsvar med kravene til god framstillingspraksis for utprøvingspreparater fastsatt i denne forordning, samt 

opplysningene framlagt i henhold til artikkel 25 i forordning (EU) nr. 536/2014, idet det tas hensyn til retningslinjene nevnt 

i artikkel 63 nr. 1 i nevnte forordning. 

b) Dersom utprøvingspreparatene er framstilt i en tredjestat, kontroll av at hvert produksjonsparti er framstilt og kontrollert i 

samsvar med kvalitetsstandarder som minst tilsvarer dem fastsatt i denne forordning, samt opplysningene framlagt i 

henhold til artikkel 25 i forordning (EU) nr. 536/2014, idet det tas hensyn til retningslinjene nevnt i artikkel 63 nr. 1 i 

nevnte forordning. 

Den kvalifiserte personen skal i et register eller tilsvarende dokument beregnet på dette formålet attestere at hvert 

produksjonsparti oppfyller kravene fastsatt i nr. 1. 

2. Registeret eller det tilsvarende dokumentet skal oppdateres etter hvert som prosessene gjennomføres, og skal være 

tilgjengelig for vedkommende myndighet i minst fem år etter at den siste kliniske utprøvingen der preparatpartiet ble brukt, er 

fullført eller formelt avbrutt. 

Artikkel 13 

Utkontraktert virksomhet 

1. Dersom en framstillingsprosess eller en prosess i tilknytning til framstillingen utkontrakteres, skal dette omfattes av en 

skriftlig avtale.  
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2. I avtalen skal det tydelig fastsettes hvilke ansvarsområder hver part har. Det skal fastsettes at den parten virksomheten 

utkontrakteres til, plikter å følge god framstillingspraksis, og angis hvordan den kvalifiserte personen som har ansvar for å 

sertifisere hvert parti, skal ivareta sitt ansvar. 

3. Parten som virksomheten utkontrakteres til, skal ikke sette bort til en underleverandør noen del av det arbeidet som 

vedkommende er betrodd i henhold til avtalen, uten skriftlig tillatelse fra oppdragsgiveren. 

4. Parten som virksomheten utkontrakteres til, skal overholde prinsippene og retningslinjene for god framstillingspraksis 

som gjelder for de aktuelle prosessene, og skal tillate inspeksjoner som vedkommende myndighet foretar i henhold til  

artikkel 63 nr. 4 i forordning (EU) nr. 536/2014. 

Artikkel 14 

Klager, tilbakekalling av preparater og avblinding i nødssituasjoner 

1. Framstilleren skal i samarbeid med sponsoren innføre et system for registrering og behandling av klager samt et effektivt 

system som gjør det mulig omgående og til enhver tid å tilbakekalle utprøvingspreparater som allerede befinner seg i 

distribusjonsnettet. Framstilleren skal registrere og undersøke alle klager som gjelder en mangel, og underrette sponsoren og 

vedkommende myndighet i de berørte medlemsstatene om enhver mangel som kan medføre tilbakekalling eller unormale 

leveringsbegrensninger. 

Alle utprøvingssteder skal identifiseres, og i den grad det er mulig, skal bestemmelsesstatene angis. 

Når det gjelder et godkjent utprøvingspreparat, skal framstilleren i samarbeid med sponsoren underrette innehaveren av 

markedsføringstillatelsen om eventuelle mangler som kan være knyttet til det aktuelle preparatet. 

2. Dersom protokollen for en klinisk utprøving krever at utprøvingspreparater blindes, skal framstilleren sammen med 

sponsoren gjennomføre en framgangsmåte for rask avblinding av blindede preparater, dersom dette er nødvendig for omgående 

å kunne foreta tilbakekallingen nevnt i nr. 1. Framstilleren skal sikre at framgangsmåten innebærer at preparatets identitet 

avdekkes bare når det er nødvendig. 

Artikkel 15 

Framstillerens egeninspeksjoner 

Framstilleren skal som et ledd i det farmasøytiske kvalitetssystemet foreta regelmessige inspeksjoner for å kontrollere at god 

framstillingspraksis er gjennomført og følges. Vedkommende skal treffe alle nødvendige korrigerende og forebyggende tiltak. 

Framstilleren skal oppbevare registre over alle slike inspeksjoner og eventuelle etterfølgende korrigerende eller forebyggende 

tiltak som er truffet. 

Artikkel 16 

Utprøvingspreparater for avansert terapi 

Prinsippene for god framstillingspraksis skal tilpasses de særlige egenskapene som kjennetegner legemidler for avansert terapi 

når disse brukes som utprøvingspreparater. Utprøvingspreparater som samtidig er legemidler for avansert terapi, skal framstilles 

i samsvar med retningslinjene nevnt i artikkel 5 i forordning (EF) nr. 1394/2007. 

KAPITTEL III 

INSPEKSJONER 

Artikkel 17 

Tilsyn ved inspeksjon 

1. Ved hjelp av regelmessige inspeksjoner som nevnt i artikkel 63 nr. 4 i forordning (EU) nr. 536/2014 skal medlemsstatene 

sikre at innehavere av en tillatelse nevnt i artikkel 61 nr. 1 i nevnte forordning overholder prinsippene for god 

framstillingspraksis som er fastsatt i denne forordning, og tar hensyn til retningslinjene nevnt i artikkel 63 nr. 1 annet ledd i 

forordning (EU) nr. 536/2014.  
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2. Uten at det berører eventuelle avtaler inngått mellom Unionen og tredjestater, kan en vedkommende myndighet kreve at 

en tredjestatsframstiller underkaster seg inspeksjon som nevnt i artikkel 63 nr. 4 i forordning (EU) nr. 536/2014 og i denne 

forordning. Denne forordning får tilsvarende anvendelse på slike inspeksjoner i tredjestater. 

3. Medlemsstatene skal foreta inspeksjoner av tredjestatsframstillere for å sikre at utprøvingspreparater som importeres til 

Unionen, er framstilt i henhold til kvalitetsstandarder som minst tilsvarer dem som er fastsatt i Unionen. 

Medlemsstatene er ikke forpliktet til å foreta rutinemessig inspeksjon av tredjestatsframstillere av utprøvingspreparater. 

Nødvendigheten av slike inspeksjoner skal baseres på en risikovurdering, men de skal som et minimum finne sted dersom 

medlemsstatene har grunn til å mistenke at kvalitetsstandardene som brukes ved framstillingen av utprøvingspreparatene som 

importeres til Unionen, er lavere enn dem som er fastsatt i denne forordning og i retningslinjene nevnt i artikkel 63 nr. 1 annet 

ledd i forordning (EU) nr. 536/2014. 

4. Dersom det er nødvendig, kan inspeksjonene være uanmeldte. 

5. Etter en inspeksjon skal inspektøren utarbeide en inspeksjonsrapport. Før rapporten vedtas av vedkommende myndighet, 

skal framstilleren gis mulighet til å framlegge kommentarer til resultatene i rapporten. 

6. Dersom resultatene i sluttrapporten viser at framstilleren overholder god framstillingspraksis for utprøvingspreparater, 

skal vedkommende myndighet innen 90 dager etter inspeksjonen utstede et sertifikat for god framstillingspraksis til 

framstilleren. 

7. Vedkommende myndighet skal registrere sertifikatet for god framstillingspraksis som den utsteder, i Unionens database 

nevnt i artikkel 111 nr. 6 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF(1). 

8. Dersom inspeksjonen viser at framstilleren ikke overholder god framstillingspraksis for utprøvingspreparater, skal 

vedkommende myndighet registrere dette i Unionens database nevnt i artikkel 111 nr. 6 i direktiv 2001/83/EF. 

9. Vedkommende myndighet skal på begrunnet anmodning sende inspeksjonsrapportene nevnt i nr. 5 elektronisk til 

vedkommende myndigheter i andre medlemsstater eller til Det europeiske legemiddelbyrå («Byrået»). 

10. Vedkommende myndighet skal registrere opplysningene om tillatelsen nevnt i artikkel 61 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 536/2014 i Unionens database nevnt i artikkel 111 nr. 6 i direktiv 2001/83/EF. 

Artikkel 18 

Samarbeid om og samordning av inspeksjoner 

Vedkommende myndigheter skal samarbeide med hverandre og med Byrået når det gjelder inspeksjoner. De skal utveksle 

opplysninger med Byrået om både planlagte og gjennomførte inspeksjoner. 

Artikkel 19 

Anerkjennelse av konklusjoner fra inspeksjoner 

1. Konklusjonene i inspeksjonsrapporten nevnt i artikkel 17 nr. 5 skal gjelde i hele Unionen. 

Dersom en vedkommende myndighet unntaksvis og av hensyn knyttet til folkehelsen ikke kan anerkjenne konklusjonene fra en 

inspeksjon i henhold til artikkel 63 nr. 4 i forordning (EU) nr. 536/2014, skal den berørte vedkommende myndighet umiddelbart 

underrette Kommisjonen og Byrået. Byrået skal underrette de øvrige berørte vedkommende myndigheter. 

2. Når Kommisjonen underrettes i samsvar med nr. 1 annet ledd, kan den etter samråd med vedkommende myndighet som 

ikke kunne godta rapporten, anmode inspektøren som foretok inspeksjonen, om å foreta en ny inspeksjon. Inspektøren kan 

ledsages av to inspektører fra andre vedkommende myndigheter som ikke er part i saken.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

(EFT L 311 av 28.11.2001, s. 67). 
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Artikkel 20 

Inspektørenes myndighet 

1. Vedkommende myndighet skal utstyre inspektørene med egnet legitimasjon. 

2. Inspektører skal ha myndighet til å 

a) få adgang til samt inspisere framstillerens lokaler og kvalitetskontrollaboratorier som har foretatt kontroller i henhold til 

artikkel 10 for framstilleren, 

b) ta prøver, herunder med sikte på uavhengige prøvinger som skal utføres av et offisielt laboratorium for kontroll av 

legemidler, eller et laboratorium som medlemsstaten har utpekt til dette formålet, og 

c) gjennomgå eventuelle dokumenter knyttet til det som er gjenstand for inspeksjonen, ta kopier av registre eller trykte 

dokumenter, skrive ut elektroniske registre og ta bilder av framstillerens lokaler og utstyr. 

Artikkel 21 

Inspektørenes kompetanse og forpliktelser 

1. Vedkommende myndighet skal sikre at inspektørene har egnede kvalifikasjoner og egnet erfaring og kunnskap. 

Inspektørene skal særlig ha 

a) erfaring med og kunnskap om inspeksjonsprosessen, 

b) evne til å foreta faglige bedømmelser av om kravene til god framstillingspraksis overholdes, 

c) evne til å anvende prinsippene for håndtering av kvalitetsrisiko, 

d) kunnskap om gjeldende teknologier som er relevante for inspeksjoner, 

e) kunnskap om gjeldende teknologier for framstilling av utprøvingspreparater. 

2. Opplysningene som innhentes i forbindelse med inspeksjoner, skal behandles fortrolig. 

3. Vedkommende myndigheter skal sikre at inspektørene får den nødvendige opplæringen for å kunne opprettholde eller 

bedre sin kompetanse. Inspektørenes behov for opplæring skal vurderes regelmessig av de personene som er utpekt for denne 

oppgaven. 

4. Vedkommende myndighet skal dokumentere hver inspektørs kvalifikasjoner, opplæring og erfaring. Denne dokumenta-

sjonen skal holdes oppdatert. 

Artikkel 22 

Kvalitetssystem 

1. Vedkommende myndigheter skal innføre, gjennomføre og følge et riktig utformet kvalitetssystem for sine inspektører. 

Kvalitetssystemet skal oppdateres ved behov. 

2. Hver inspektør skal få informasjon om standardiserte framgangsmåter og om de pliktene og ansvarsområdene de har, samt 

kravene til løpende opplæring. Disse framgangsmåtene skal holdes oppdatert. 

Artikkel 23 

Inspektørenes upartiskhet 

Vedkommende myndighet skal sikre at inspektørene ikke er under noen form for utilbørlig påvirkning som kan påvirke deres 

upartiskhet og dømmekraft. 

Inspektørene skal særlig være uavhengige av 

a) sponsoren, 

b) ledelsen og personalet på stedet der den kliniske utprøvingen gjennomføres, 

c) utprøverne som deltar i de kliniske utprøvingene der det brukes utprøvingspreparater framstilt av framstilleren som er 

gjenstand for inspeksjonen, 

d) personene som finansierer den kliniske utprøvingen der utprøvingspreparatet brukes, 

e) framstilleren. 

Inspektørene skal hvert år avgi en erklæring om sine økonomiske interesser i og andre forbindelser til partene som inspiseres. 

Vedkommende myndigheter skal ta hensyn til erklæringene når de utpeker inspektører til spesifikke inspeksjoner. 
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Artikkel 24 

Tilgang til lokaler 

Framstilleren skal til enhver tid gi inspektører tilgang til sine lokaler og sin dokumentasjon. 

Artikkel 25 

Midlertidig oppheving eller tilbakekalling av en framstillingstillatelse 

Dersom en inspeksjon viser at innehaveren av en tillatelse som nevnt i artikkel 61 nr. 1 i forordning (EU) nr. 536/2014 ikke 

overholder god framstillingspraksis som fastsatt i unionsretten, kan vedkommende myndighet med hensyn til denne 

framstilleren midlertidig oppheve framstilling eller import fra tredjestater av utprøvingspreparater for mennesker, eller 

midlertidig oppheve eller tilbakekalle tillatelsen for en kategori av preparater eller alle preparater. 

KAPITTEL IV 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 26 

Overgangsbestemmelse 

Medlemsstatene kan fortsatt anvende nasjonale innarbeidingstiltak vedtatt i henhold til kommisjonsdirektiv 2003/94/EF(1) på 

framstilling av utprøvingspreparater som brukes i kliniske utprøvinger som omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/20/EF(2), i samsvar med overgangsbestemmelsene fastsatt i artikkel 98 i forordning (EU) nr. 536/2014. 

Artikkel 27 

Ikrafttredelse 

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

Den får anvendelse seks måneder etter datoen for offentliggjøring i Den europeiske unions tidende av meldingen nevnt i 

artikkel 82 nr. 3 i forordning (EU) nr. 536/2014 eller 1. april 2018, alt etter hvilken dato som kommer sist. 

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

Utferdiget i Brussel 23. mai 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  

  

(1) Kommisjonsdirektiv 2003/94/EF av 8. oktober 2003 om prinsipper og retningslinjer for god framstillingspraksis for legemidler for 

mennesker og prøvingspreparater for mennesker (EUT L 262 av 14.10.2003, s. 22). 

(2) 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 (EFT L 121 av 1.5.2001, s. 34). 


