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Brexit





Brexit
• Artikkel 50 prosedyre ble aktivert 30.3.2017

• “Any member state may decide to withdraw from the union in accordance with its 
own constitutional requirements”

• Innleder en to års forhandlingsperiode
• Forsag til Det europeiske råd senest høsten 2018
• UK ut av EU, 30.3.2019



Hva skjer akkurat nå?
• EMA må flytte, prosessen har startet

• Kriterier for valg er utarbeidet
• Lokaliseringsbeslutning fattes i løpet av høsten, 2017
• Besluttes av Det europeiske råd (European Council)

• Kartlegging av UKs bidrag i nettverket
• Kartlegging av medlemslandenes kapasitet til å overta 

oppgaver fra UK og ta UKs andel av nye oppgaver
• Planlegger for «hard Brexit»



Hva bidrar UK med i nettverket
• Grovt regnet bidrar UK med 20% av arbeidet i prosedyrene
• De tar mange oppdrag som ingen andre melder seg til
• De leder en rekke komiteer og arbeidsgrupper
• De bidrar mye til utvikling av retningslinjer etc. 
• Veterinærområdet kan bli særlig rammet fordi færre land 

bidrar aktivt i dag



Krav om lokalisering innen EØS
• MT-innehaver
• RMS
• Sponsor for «orphan designation»
• QPPV og PSMF
• SME (for tilgang til fordelene ved programmet)
• Batch frigivelse
• «Supervisory authority» GMP
• UK blir tredjeland med hensyn til tilvirkning, import og 

grossistvirksomhet 



Konsekvenser for industrien
• Nåværende MT-er

• Endringssøknader

• Nye MT-søknader
• Valg av RMS
• Hvor søke vitenskapelig råd og veiledning



Industriens ansvar å være forberedt
• «Don’t expect to be rescued by Agencies»

Peter Bachman, Chair of CMDh, London, 16th May, 2017

• Viktig med god dialog og samhandling mellom myndigheter 
og MT-innehavere

• CMDh har revidert prosedyrene for endring av RMS
http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/01_General
_Info/CMDh_039_2002-Rev5-2017_03-Clean.pdf

http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/procedural_guidance/01_General_Info/CMDh_039_2002-Rev5-2017_03-Clean.pdf


Konsekvenser for Legemiddelverket
• Mulighet for flere arbeidsoppgaver i EU
• Hvor skal vi satse?

• CP – MT, PRAC
• MRP/DCP
• Inspeksjoner - GMP, GVP, GCP

• Hvordan skal vi fokusere?
• Utvalgte terapiområder – humane, veterinære
• Utvalgte legemiddeltyper – ATMP, immunologiske, biosimilars…..
• Multinasjonale team



Hvordan holde seg oppdatert
• Kommisjonen og EMA for legemidler godkjent i sentral 

prosedyre
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/general/general
_content_001707.jsp&mid=WC0b01ac0580a809a7

• CMDh og nasjonale myndigheter for legemidler godkjent i 
nasjonale prosedyrer
http://www.hma.eu/535.html

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/general/general_content_001707.jsp&mid=WC0b01ac0580a809a7
http://www.hma.eu/535.html


Følg oss

@legemiddelinfo legemiddelverket legemiddelverket.no
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