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• Forordningen Commission Regulation (EU) 2022/63                                                      
-publisert 18 jan 2022 og trådte i kraft 20 dager senere

• -konkluderer med at i lys av EFSAs konklusjon i en rapport fra mai 2021 om sikkerhet
ved bruk av TiO2 (E 171) som tilsetningsstoff i mat, så fjernes godkjennelsen av bruk av
TiO2 i mat

• TiO2 forblir på listen over godkjente tilsetningsstoffer, for å tillate at det kan brukes i
legemidler

• Dette bygger på EMAs vitenskapelige analyse (8. sept 2021), og har som mål å unngå
legemiddelmangel. Å erstatte TiO2 i legemidler krever undersøkelser og testing av
alternative hjelpestoffer for å sikre at kvalitet, sikkerhet og effekt av legemidler ikke
påvirkes negativt.

• Farmasøytisk industri oppfordres til å gjøre alt de kan mht forskning og utvikling for å 
raskt finne alternative hjelpestoffer, og sende inn nødvendige endringssøknader for 
markedsførte produkter som inneholder TiO2

• Kommisjonen vil revurdere situasjonen innen 3 år etter at forordningen trådte i kraft 
(basert på en oppdatert analyse fra EMA, som skal foreligge innen april 2024)

Bakgrunn og oversikt



 Q&A document on steps and requirements for industry to submit the necessary 
changes to their marketing authorisations (QWP expert group/EMA; agreed with 
CHMP/CVMP and CMDh/CMDv). Timeline: May 2022   publisert 1. juli

 Information session with Interested Parties (status updated by Industry)                 
Timeline: May 2022 3. mai

 Platform and Bilateral meetings with Industry stakeholders (with EMA & 
CMDh/CMDv) to obtain regular updates on implementation progress.          
Timeline: until 1 April 2024 

 EMA/QWP questions to Industry associations related to the updated analysis 
Timeline: ca. September 2023

 EMA meeting with QWP, CMDh/CMDv, EC, International medicines regulators & 
Industry associations to discuss latest developments on effort to remove TiO2 from 
medicines. Timeline: ca. September - October 2023

 Industry responses Timeline: ca. November 2023

QWP drafting group to prepare updated EMA analysis for EC. Timeline: Feb - April 2024 

Workplan on actions (quality aspects) on the use TiO2 in 
medicines (January 2022 – April 2024) fra møte QWP/Int Parties 3. mai



Final feedback from EMA, bygger på detaljert inf fra farmasøytisk industri for hhv humane og vet 
legemidler (Anneks 1 og 2)
• TiO2 gir hvitfarge og opasitet (ugjennomsiktighet for elektromagnetisk stråling, som f. eks UV og 

synlig lys). Lysbeskyttelse! Kjemisk inert. (+Tekniske egenskaper, renhet).
• Svært utstrakt bruk i legemidler (særlig i filmdrasjeringer), som går langt tilbake
• Kan pt ikke bekrefte at det vil være mulig å erstatte TiO2. Må følge opp produkter enkeltvis mht å 

finne alternativt hjelpestoff, reformulering, nye data for produksjon, oppløsningshastighet, 
stabilitet etc, og evt ny BE-studie. Endringssøknader må sendes inn til myndighetene for 
vurdering (som igjen kan bli en stor jobb).

• En overgangsperiode er vanskelig å estimere, og vil måtte bli lang
• Mange produkter og store kostnader. Et krav om å erstatte TiO2 ville ganske sikkert medføre 

legemiddelmangel og tilbaketrekking av legemidler fra det europeisk markedet, særlig for 
produkter for små pasientgrupper/med lite salg.

• NB: EU er den eneste regionen der dette diskuteres!
Tilbakemeldingen fra EMA er reflektert i ECs Q&A om TiO2 fra okt. 2021. EMAs rapport og de to anneksene
kan finnes i det siste av disse Q&A.

EMAs vitenskapelige analyse sept 2021



Agenda: -Innspill til Q&A under utarbeidelse (publisert 1. juli)

-Status for undersøkelser mht alternativer

Tilbakemelding (på møtet) for utkastet til Q&A:

• Det sies ikke noe om hvordan firmaer kan håndtere utvikling av 
produkter i globale programmer

• I noen tilfeller kan bruk av TiO2 være kritisk for kvalitet, sikkerhet eller 
effekt, og det er ingen inf i Q&A om hvordan fortsatt bruk kan 
begrunnes for å unngå legemiddelmangel

Møte mellom QWP og IP – 3. mai



• Flere av alternativene har per i dag mindre sikkerhetsdata enn TiO2, og 
kan være mindre sikre. Noen alternativer er uløselige mineraler, og 
ekstra sikkerhetsundersøkelser mht nanopartikler vil være nødvendig 
(som for TiO2).

• Vil ta minst 3 år å generere sikkerhetsdata og undersøke formulering av 
noen modellprodukter.

• Alternativer vil måtte legges til listen for godkjente fargestoffer i mat, 
om de ikke allerede står der. Dette innebærer at de vil trenge en positiv 
sikkerhetsvurdering fra EFSA. 

Undersøkelser mht alternativer 



Replacement/removal of TiO2 in medicines. Technical and procedural 
guidance (these Q&As may be amended when new information becomes available)

1 What does Commission Regulation (EU) 2022/63 on TiO2 mean for pharmaceutical companies 
developing and/or maintaining an authorisation of medicines for human and veterinary use? 

-Div bakgrunnsinformasjon

-The function of TiO2 is typically described as a ‘colourant’ although TiO2 exhibits multiple functionalities from 
a pharmaceutics perspective (e.g. opacity, enhancing contrast, inertness, protection from UV light and the 
finish/smoothness of the product)

2 What should I do if I am an applicant of a new MAA that contains TiO2?   

-Kan inneholde TiO2. Endre før innsendelse/ etter MT. Henvises til retningslinjer for utviklingsarbeid.

3 What should I do if I am an MAH of a MA containing TiO2? 

-Arbeide for å erstatte, i samarbeid med andre aktører

-Kan evt innebære større endringer, og må følges opp for produkter enkeltvis

Q&A: Technical and procedural guidance – 1. juli



4 What are the scientific data requirements to remove/replace TiO2?

Each medicinal product will need an individual review and assessment, which will require investigation of alternatives, 
reformulation, generation of new quality data (e.g. related to manufacture, dissolution, stability etc.) and potentially new 
clinical data (e.g. BE studies)

In cases where TiO2 is incorporated only to improve overall appearance of the medicinal product, the omission of TiO2 with 
minor adjustment of the quantitative composition of the finished product, may be acceptable (sammenlignende
oppløsningshastighetsprofil og stabilitetsstudier, samt oppdatering av dokumentasjon og PI)

In other cases, the MAH/applicant may need to find alternative excipient(s) to replace TiO2 in the product composition, and 
in addition to the requirements detailed above, the inclusion of excipient(s) should be supported by relevant data:

• Relevant utviklingsarbeid, inkl kompatibilitet
• Diskusjon av/dokumentasjon om produktets kvalitet eller produksjonsprosess kan påvirkes
• Spesielle vurderinger for produkter/virkestoffer som kan nedbrytes av UV-lys: andre oppbevaringsbetingelser, annen

emballasje, kortere holdbarhet?
• Kan man fremdeles differensiere mellom styrker, samt maskere smak?

Where a novel excipient is used (i.e. an excipient used for the first time in a finished product, or via a new route of 
administration in the EU), full details of the manufacture, characterisation and relevant safety data should be provided

(forts.)



5 What are the regulatory pathways to support a change in excipients to remove/replace TiO2 in medicinal 
products?

• Hovedendring: B.II.a.3. change in the composition (excipients) of the finished product

• Noen andre aktuelle (er også nevnt flere):

-Change in coating weight of oral dosage forms or change in weight of capsule shells (B.II.a.4 )

-changes in the finished product specification (B.II.d.1)

-changes to processes (B.II.b.3) and in-process controls (B.II.b.5)

-changes in the packaging of the finished product (B.II.e.1)

-changes in product shelf life and storage conditions (B.II.f.1).

Gruppering av konsekvensendringer anbefales, samt “Work-sharing”

Dette siste Q&A gir også separat detaljert veiledning for vet produkter

(forts.)



• Tekst med overordnet og lett informasjon til menigmann
• Publisert 20.6, og oppdatert 25.8
https://legemiddelverket.no/nyheter/titandioksid-i-
legemidler#finnes-det-alternativer-til-titandioksid?-

Legemiddelverkets informasjon på hjemmesiden – 25. aug

https://legemiddelverket.no/nyheter/titandioksid-i-legemidler#finnes-det-alternativer-til-titandioksid?-
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