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26 marts 2010 
EMA/115640/2010 
Udvalget for Lægemidler til Dyr (CVMP) 

Udtalelse som følge af en sag indbragt i henhold til artikel 
33, stk. 4)1, om CEVAZURIL 50 mg/ml oral suspension til 
smågrise 
Baggrundsoplysninger 

Toltrazuril er et triazinonderivat, som gives oralt til smågrise til forebyggelse af kliniske symptomer på 

coccidiose hos nyfødte smågrise på gårde med tidligere bekræftede tilfælde af coccidiose forårsaget af 
Isospora suis. 

Ansøgeren, Ceva Santé Animale, indgav en ansøgning om en decentral procedure for CEVAZURIL 50 

mg/ml oral suspension til smågrise. Ansøgningen blev indgivet i henhold til artikel 32 i direktiv 

2001/82/EF, hvor referencemedlemsstaten var Frankrig og de berørte medlemsstater var Østrig, 

Belgien, Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Tyskland, Grækenland, Ungarn, 

Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, 

Slovakiet, Spanien og Det Forenede Kongerige. Den decentrale procedure FR/V/195/01/DC blev indledt 
den 29. februar 2008.  

Den 6. maj 2009 indbragte Frankrig sagen for agenturet i henhold til artikel 33, stk. 4, i direktiv 

2001/82/EC som følge af betænkeligheder rejst af Tyskland, Spanien, Portugal, Polen og Det Forenede 

Kongerige ved, at markedsføringstilladelsen for CEVAZURIL 50 mg/ml oral suspension til smågrise kan 

udgøre en potentiel alvorlig risiko for miljøet. 

Indbringelsesproceduren blev indledt den 12. maj 2009. Den udpegede rapportør og medrapportør var: 

Henholdsvis dr. A. Holm og dr. B. Kolar. Ansøgeren fremsendte skriftlige redegørelser den 18. august 

2009. Der blev afgivet mundtlige redegørelser den 8. december 2009.  

På grundlag af evalueringen af rapportørens vurdering af de aktuelt foreliggende data var den 9. 

december 2009 CVMP af den opfattelse, at de indsigelser, der var rejst under den decentrale procedure, 

ikke skulle forhindre udstedelse af en markedsføringstilladelse for CEVAZURIL 50 mg/ml oral 

suspension til smågrise. 

Listen over de pågældende lægemiddelnavne fremgår af bilag I. De faglige konklusioner findes i bilag 

II. 

Den endelige udtalelse blev konverteret til en afgørelse truffet af Europa-Kommissionen den 26 marts 

2010. 
 

1 Artikel 33, stk. 4, i direktiv 2001/82/EF, med senere ændringer. 


