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om tilladelse til markedsføring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 726/2004 af det humanmedicinske lægemiddel "Prevenar 13 - 

Konjugeret polysaccharid pneumokokvaccine (13-valent, adsorberet)" 
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KOMMISSIONENS AFGØRELSE 

af 9.12.2009 

om tilladelse til markedsføring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 726/2004 af det humanmedicinske lægemiddel "Prevenar 13 - 

Konjugeret polysaccharid pneumokokvaccine (13-valent, adsorberet)" 

(EØS-relevant tekst) 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR - 

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde, 

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. 
marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af 
human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk 
lægemiddelagentur1, særlig artikel 10, stk. 2, 

under henvisning til ansøgning indgivet af Wyeth Lederle Vaccines S.A. den 24. 
december 2008 i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 726/2004, 

under henvisning til udtalelse(s) fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, udarbejdet den 
24. september 2009 af Udvalget for humanmedicinske lægemidler, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Lægemidlet "Prevenar 13 - Konjugeret polysaccharid pneumokokvaccine (13-
valent, adsorberet)" opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler2. 

(2) Der bør derfor gives tilladelse til markedsføring af lægemidlet. 

(3) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra 
Det Stående Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler - 

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING: 

Artikel 1 
Der udstedes markedsføringstilladelse i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 
726/2004 for lægemidlet "Prevenar 13 - Konjugeret polysaccharid pneumokokvaccine 
(13-valent, adsorberet)", hvis væsentlige egenskaber fremgår af bilag I til denne 
beslutning. "Prevenar 13 - Konjugeret polysaccharid pneumokokvaccine (13-valent, 
adsorberet)" optages i EF-registret for humanmedicinske lægemidler og tildeles nummer 

                                                 
1 EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1. 
2 EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67. 
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EU/1/09/590/001 Prevenar 13 - Injektionsvæske, suspension - Intramuskulær 
anvendelse - Fyldt injektionssprøjte (glas) - 0.5 ml - 1 fyldt 
injektionssprøjte 

EU/1/09/590/002 Prevenar 13 - Injektionsvæske, suspension - Intramuskulær 
anvendelse - Fyldt injektionssprøjte (glas) - 0.5 ml - 1 fyldte 
injektionssprøjte med separate kanyle 

EU/1/09/590/003 Prevenar 13 - Injektionsvæske, suspension - Intramuskulær 
anvendelse - Fyldte injektionssprøjter (glas) - 0.5 ml - 10 fyldte 
injektionssprøjter 

EU/1/09/590/004 Prevenar 13 - Injektionsvæske, suspension - Intramuskulær 
anvendelse - Fyldte injektionssprøjter (glas) - 0.5 ml - 10 fyldte 
injektionssprøjter med sepatare kanyler 

EU/1/09/590/005 Prevenar 13 - Injektionsvæske, suspension - Intramuskulær 
anvendelse - Fyldte injektionssprøjter (glas) - 0.5 ml - 50 fyldte 
injektionssprøjter 

EU/1/09/590/006 Prevenar 13 - Injektionsvæske, suspension - Intramuskulær 
anvendelse - Fyldte injektionssprøjter (glas) - 0.5 ml - 50 fyldte 
injektionssprøjter med sepatare kanyler 

 

Artikel 2 
Tilladelsen til markedsføring af det i artikel 1 nævnte lægemiddel meddeles på de i bilag 
II nævnte vilkår, herunder vedrørende fremstilling og import, kontrol og levering. 

Artikel 3 
Etiketteringen af og indlægssedlen til det i artikel 1 nævnte lægemiddel skal opfylde 
kravene i bilag III. 

Artikel 4 
Tilladelsen meddeles for fem år regnet fra datoen for meddelelsen af denne beslutning. 
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Artikel 5 
Denne beslutning er rettet til: Wyeth Lederle Vaccines S.A., Rue du Bosquet, 15 B-1348 
Louvain-la-Neuve, Belgique. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 9.12.2009 

På Kommissionens vegne 
Heinz ZOUREK 
Generaldirektør 


