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Reglukerfi ESB varðandi lyf

Evrópska reglukerfið varðandi lyf byggist á tengslaneti 
um það bil 50 eftirlitsyfirvalda frá öllum löndum EES,  
31 að tölu, (28 aðildarríki ESB auk Íslands, Liechtenstein 

og Noregs), Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins and 
Lyfjastofnunar Evrópu (EMA). Þetta tengslanet veldur því að 
reglukerfi ESB er einstakt í sinni röð.

Þetta tengslanet styðst 
við samsafn þúsunda 
sérfræðinga sem koma 
hvaðanæva að úr Evrópu, 
og gera því kleift að afla 
upplýsinga á grundvelli 
bestu hugsanlegu 
sérfræðiþekkingar á sviði 
vísinda er snerta stjórnun og 
eftirlit með lyfjum innan ESB 
og að veita vísindaráðgjöf sem 
er í hæsta gæðaflokki.

Lyfjastofnun Evrópu (EMA) og aðildarríkin vinna saman og miðla 
sín á milli sérfræðiþekkingu varðandi mat á nýjum lyfjum 
og nýjum öryggisupplýsingum. Þau reiða sig einnig hvert hjá 
öðru á miðlun upplýsinga varðandi stjórnun og eftirlit með 
lyfjum, t.d. varðandi tilkynningar um aukaverkanir lyfja, eftilit 
með klínískum rannsóknum og framkvæmd eftirlitsúttekta hjá 
lyfjaframleiðendum og fylgni við góðar, klínískar starfsvenjur 
(GCP), góða framleiðsluhætti (GMP), góðar starfsvenjur við 
dreifingu (GDP), og góðar starfsvenjur við lyfjagát (GVP). Þetta 
gengur upp vegna þess að löggjöf ESB gerir kröfu um það að 
hvert aðildarríki starfar á grundvelli sömu reglna og krafna 
varðandi leyfisveitingar og vöktun lyfja.

Upplýsingatæknikerfi sem 
tengja saman alla aðila innan 
tengslanetanna auðvelda miðlun 
upplýsinga varðandi þætti eins 
og öryggiseftirlit með lyfjum, 
leyfisveitingar og eftilit með 
klínískum prófunum, eða fylgni 
með góðum framleiðsluháttum 
og dreifingarháttum.

Markaðsleyfi

Í því skyni að vernda lýðheilsu og tryggja aðgengi að 
gæðamiklum, öruggum og virkum lyfjum fyrir íbúa 
Evrópu, verður að veita leyfi fyrir öllum lyfjum áður 

en hægt er að setja þau á markað innan Evrópu. Evrópska 
kerfið býður upp á mismunandi leiðir varðandi slíkt leyfi.

 
Í bæklingi þessum er gerð grein fyrir því hvernig evrópska reglukerfið varðandi lyf starfar. 
Í honum kemur fram lýsing á því hvernig leyfisveitingum varðandi lyf og hverning eftirliti 
með þeim1 er háttað innan Evrópusambandsins (ESB) og hvernig evrópska lyfjaeftirlitsnetið 
– sem er samstarfsvettvangur milli framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, 

lyfjaeftirlitsyfiryfirvalda einstakra ríkja ESB, og evrópska efnahagssvæðisins (EES), og Lyfjastofnunar 
Evrópu (EMA) – starfa að því að tryggja það að sjúklingar innan ESB hafi aðgang að virkum og öruggum 
lyfjum sem eru í háum gæðaflokki.

Miðlæga málsmeðferðin gefur kost á markaðssetningu lyfs 
á grundvelli einnar úttektar innan allrar Evrópu og markaðsleyfis 
sem gildir um alla Evrópu. Lyfjafyrirtæki leggja fram 
eina umsókn um markaðsleyfi til Lyfjastofnunar Evrópu. 
Mannalyfjanefnd (CHMP) eða dýralyfjanefnd (CVMP) gerir 
síðan vísindalega úttekt á umsókninni og leggur fram tillögur 
til Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins um það hvort 
gefa skuli út markaðsleyfi eða ekki. Þegar Framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins hefur veitt leyfið þá gildir miðlæga 
markaðsleyfið í öllum aðildarríkjum ESB. Notkun miðlægt 
heimilaðrar málsmeðferðar er lögboðin varðandi flest 
nýsköpunarlyf, þar á meðal varðandi lyf gegn sjaldgæfum 
sjúkdómum.

Meginþorri lyfja sem fá leyfi innan ESB 
falla ekki undir verksvið miðlægu 
málsmeðferðarinnar en fá leyfið 
af innlendum lögbærum yfirvöldum 
í aðildarríkjum.

Þegar fyrirtæki óskar eftir því að leyfa lyf 
æi fleiri en einu aðildarríki, getur það nýtt 
sér einhverja eftirfarandi málsmeðferða:

• valddreifð málsmeðferð, þar sem fyrirtæki geta sótt 
um samtíða leyfi fyrir lyf i fleiri en einu aðildarríki ESB hafi 
það ekki enn verið heimilað í neinu landi ESB og fellur ekki 
innan sviðs miðlægrar málsmeðferðar;

• málmeðferð til gagnkvæmrar viðurkenningar þar 
sem fyrirtæki sem eru með lyf sem hefur verið leyft í einu 
aðildarríki ESB geta sótt um að sú leyfisveiting verði 
viðurkennd í öðrum ESB löndum. Þessi málsmeðferð gerir 
aðildarríkjum kleift að treysta á vísindalegar úttektir hvert 
hjá öðru.

Reglur og skilyrði sem gilda um lyf í ESB eru þau sömu, án tillits 
til þeirrar leiðar til leyfisöflunar sem valin er. 

Gegnsæi varðandi það hvernig kerfið virkar og hvernig það 
kemst að niðurstöðum sínum er mikilvægt einkenni á evrópska 
reglukerfinu varðandi lyf. 

Evrópsk opinber úttektarskýrsla (EPAR), er birt 
varðandi sérhvert mannalyf eða dýralyf 
sem fengið hefur, eða hefur fengið höfnun 
á markaðsleyfi, að lokinni úttekt af hálfu 
Lyfjastofnunar Evrópu. Að því er varðar lyf 
sem er heimilað af aðildarríki, þá eru nánari 
upplýsingar varðandi úttektina á lyfinu einnig 
aðgengilegar í skýrslu um opinbera úttekt.

1. Stjórnun og eftirlit með lækningatækjum fellur ekki undir svið evrópska reglukerfisins varðandi lyf.

 
Fjölbreytni þeirra 

sérfræðinga sem koma 
að stjórnun og eftirliti með 
lyfjum innan ESB stuðlar 

að þekkingarmiðlun, miðlun 
hugmynda og bestu starfsvenja 
milli vísindamanna sem leitast 
við að fylgja bestu viðmiðum 

varðandi gerð reglugerða 
varðandi lyf.

Með því 
að vera með 
náið samstarf 

draga aðildarríkin 
úr tvíverknaði, skipta með 
sér starfsálagi og tryggja 

hagkvæma og virka 
stjórnun og eftirlit 
með lyfjum um alla 

Evrópu.

Lyfjastofnun 
Evrópu gerir 

kleift að nota eina 
umsókn, eina úttekt, 

eitt markaðsleyfi 
fyrir allt ESB.

Mismunandi 
leiðir til 

leyfisveitingar: 
eitt safn 

sameiginlegra 
reglna.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000109.jsp&mid=WC0b01ac0580028a47
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Verðlagning og endurgreiðsla

Þegar búið er að veita markaðsleyfi þá verða 
ákvarðanir um verð og endurgreiðslur teknar 
innan hvers aðildarríkis þar sem hafðar eru í huga 

hugsanlegt hlutverk og notkun lyfsins í samhengi við innlenda 
heilbrigðiskerfi þess lands.

Hlutverk Framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gegnir 
mikilvægu hlutverki varðand stjórn og eftirlit meðlyfjum 
í ESB. Á grundvelli vísindalegrar úttektar sem 

framkvæmd er af Lyfjastofnun Evrópu, þá veitir hún eða hafnar, 
breytingum eða hún fellir niður markaðsleyfi fyrir lyf sem hafa 
verið send inn gegnum miðlægu málsmeðferðina. Hún getur 
einnig framkvæmt aðgerðir um allt ESB þegar búið er að finna 
öryggisatriði varðandi vöru sem hefur fengið leyfi innanlands, og 
þegar samræmdar reglugerðarbreytingar fyrir öll aðildarríki eru 
taldar nauðsynlegar fyrir öll aðildarríki að lokinni úttekt af nefnd 
Lyfjastofnunar Evrópu um áhættumat á sviði lyfjagátar (PRAC). 
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins getur einnig gripið til 
aðgerða varðandi önnur atriði á sviði reglugerða um lyf:

• réttur til frumkvæðis – hún getur lagt fram tillögur að 
nýrri, eða breyttri löggjöf um lyfjageirann;

• framkvæmd – hún getur tekið upp ráðstafanir til 
framkvæmdar á, sem og umsjón með réttri beitingu 
Evrópuréttar varðandi lyf;

• hnattræn áhrif – hún tryggir viðeigandi samstarf við rétta 
alþjóðlega samstarfsaðila og eflir reglukerfi ESB hnattrænt.

Hlutverk Lyfjastofnunar Evrópu

Lyfjastofnun Evrópu ber ábyrgð á vísindalegu mati, 
fyrst og fremst á lyfjanýjungum og hátæknilyfjum sem 
þróuð hafa verið af lyfjafyrirtækjum til notkunar í ESB. 

Lyfjastofnun Evrópu var komið á fót árið 1995 til að tryggja 
bestu notkun á vísindalegum aðföngum innan allrar Evrópu 
vegna mats á, eftirlits með lyfjum og lyfjagáts. 

Sérfræðingar taka þátt í starfi Lyfjastofnunar Evrópu sem 
aðilar að vísindanefndum, starfshópum, vísindalegum 
ráðgjafarhópum og öðrum sérstökum ráðgjafarhópum, eða 
sem aðilar að innlendum úttektarteymum sem leggja mat á lyf. 
Sérfræðingarnir eru valdir á grundvelli vísindalegrar sérþekkingar 
þeirra og flestir þeirra eru innan handar fyrir Lyfjastofnun Evrópu 
vegna lögbærra innlendra yfirvalda í aðildarríkjum. Í auknum 
mæli þá eru sjúklingar og heilbrigðisstarfsmenn þátttakendur 
í starfi stofnunarinnar, þar á meðal við mat á lyfjum.

Viðmiðunarreglur og vísindaleg 
ráðgjöf

Evrópska lyfjastofnunin undirbýr vísindalegar 
viðmiðunarreglur í samvinnu við sérfræðinga 
frá vísindanefnd sinni og starfshópum. Þessar 

viðmiðunarreglur endurspegla nýjasta hugsunarháttinn varðandi 
þróunina í líflæknisfræðilegum vísindum. Þær eru á boðstólum 
fyrir alla þróunaraðila á sviði lyfja um allan heim og sem óska eftir 
því að senda inn umsókn um markaðsleyfi í ESB til að leiðbeina 
þeim í þróunaráætlunum sínum, og tryggja að lyf séu þróuð 
stöðugt, og af hæst gæðaflokki þvert á ESB.

Lyfjastofnun Evrópu veitir einnig fyrirtækjum vísindalegar 
ráðleggingar vegna þróunar á lyfjum. Þetta er mikilvægt verkfæri 
til að auðvelda þróun og fáanleika á lyfjum af háum gæðum, 
sem eru virk og örugg, til hagsbóta fyrir sjúklinga. Vísindalegar 
ráðleggingar geta einnig verið veitt af lögbærum innlendum 
yfirvöldum.

Vísindanefndir Lyfjastofnunar Evrópu
Lyfjastofnun Evrópu er með sjö vísindanefndir sem 
framkvæma vísindalegar úttektir á vegum stofnunarinnar:

• Mannalyfjanefnd (CHMP)

• Nefnd um áhættumat á sviði lyfjagátar (PRAC)

• Dýralyfjanefnd (CVMP)

• Nefnd um lyf vegna sjaldgæfra sjúkdóma (COMP)

• Nefnd um lyf úr jurtum (HMPC)

• Nefnd um framþróaða meðferð (CAT)

• Barnalækninganefnd (PDCO)

Lögbær innlend yfirvöld
Lögbær innlend yfirvöld sem bera ábyrgð á stjórnun og eftirliti 
með mannalyfjum og dýralyfjum innan ESB, samræma störf sín 
á vettvangi sem nefnist Stjórnendur lyfjastofnana (HMA). 
Stjórnendur innlendra lögbærra yfirvalda starfa náið með 
Lyfjastofnun Evrópu og með Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins 
til að tryggja hagkvæmt og fljótvirkt samstarf innra með þeim 
og rekstur á evrópsku tengslaneti varðandi stjórnun og eftirlit 
með lyfjum innan Evrópu. Stjórnendur lyfhastofnana HMA hittast 
fjórum sinnum á ári til að fjalla um lykil stefnumótandi atriði 
varðandi tengslahópinn, eins og miðlun upplýsinga, þróun á sviði 
upplýsingatækni og miðlun bestu verklagsaðferða, og til að flýta 
fyrir gagnkvæmri viðurkenningu og valddreifðri málsmeðferð.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb
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Leyfisveiting og eftirlit með 
framleiðendum

Framleiðendur, innflytjendur og dreifingaraðilar á lyfjum 
innan ESB verða að fá leyfi áður en þeir geta stundað 
þennan rekstur. Eftirlitsyfirvöld í hverju aðildarríki bera 

ábyrgð á því að leyfi séu veitt til þess að slík starfsemi megi 
fara fram innan viðkomandi svæða þeirra. Öll framleiðsluleyfi 
og innflutningsleyfi eru skráð í EudraGMDP, evrópska 
gagnabankanum sem er rekinn af Lyfjastofnun Evrópu og sem 
er opinn almenningi.

Framleiðendur sem eru skráðir í umsóknarskrá vegna lyfs 
sem á að markaðssetja í ESB eru rannsakaðir af til þess 
bæru yfirvaldi í ESB, þar á meðal þeir sem staðsettir eru 
utan ESB, nema sérstakur samningur um gagnkvæma 
viðurkenningu (MRA) hafi verið gerður milli Evrópusambandsins 
og framleiðslulandsins. Niðurstöður skoðunar eru aðgengilegar 
öllum aðildarríkjum og eru gerðar aðgengilegar almenningi 
um alla Evrópu gegnum EudraGMDP.

Jafngildi milli skoðunar- og úttektarstofa aðildarríkja er tryggt 
og því er viðhaldið á markskonar hátt, þar á meðal með 
sameiginlegri löggjöf, sameiginlegum góðum framleiðsluháttum, 
sameiginlegum meðferðarreglum hjá skoðunaryfirvöldum, 
tæknistuðningi, fundarhöldum, þjálfun, og innri og ytri úttektum.

Til þess að innihaldsefni geti fengist flutt inn í ESB þá verður 
skrifleg staðfesting útgefin af þar til bæru yfirvaldi landsins 
þar sem efnið er framleitt að fylgja virku innihaldsefni, sem 
staðfestir að góðir framleiðsluhættir (GMP) hafi verið viðhafðir, 
og eru þeir að minnsta kosti jafnstæðir hinum viðukenndu GPM 
stöðlum ESB. Undanþága gildir varðandi sum lönd sem hafa sótt 
um að fá ESB til að gera úttekt á reglukerfi sínu varðandi eftirlit 
framleiðenda á virkum innihaldsefnum í lyfjum, og hafa fengið 
þá niðurstöðu að reglukerfið er jafngilt því sem gildir í ESB.

Hver framleiðslulota lyfja þarf að vera vottuð sem hafandi verið 
framleidd og prófuð í samræmi við góða framleiðsluhætti GMP 
og í samræmi við markaðsleyfi áður en hægt er að sleppa efninu 
á markað. Sé varan framleidd utan ESB og hafi hún verið flutt 
inn, þá þarf hún að gangast undir fullkomið greiningarpróf innan 
ESB nema fyrir hendi sé gagnkvæmur viðurkenningar samningur 
(MRA) milli ESB og útflutningslands.

Öryggiseftirlit með lyfjum

Evrópska reglukerfið fyrir lyf vaktar öryggi allra lyfja sem 
eru fáanleg fyrir Evrópumarkaðinn á notkunartíma þeirra.

Lyfjastofnun Evrópu er með nefnd hjá sér sem 
er sérstaklega ætluð fyrir mannalyf – EudraVigilance Sé um 
að ræða öryggisatriði varðandi lyf sem er veitt leyfi fyrir 
í fleiri en einu aðildarríki, þá verður gripið til sömu aðgerða 
um alla Evrópu og sjúklingar og heilbrigðisstarfsmenn í öllum 
aðildarríkjum fá sömu leiðbeiningar.

Allar grunaðar aukavekanir sem sjúklingar 
og heilbrigðisstarfsmenn tilkynna um verður að skrá inn 
í EudraVigilance sem er upplýsingakerfið sem rekið er af 
Lyfjastofnun Evrópu, sem safnar, stjórnar og greinir skýrslur 
um hugsanlegar aukaverkaniraf lyfjum. Gögn þessi eru stöðugt 
vöktuð af Lyfjastofnun Evrópu og aðildarríkjum í því skyni 
að finna einhverjar nýjar öryggisupplúsingar.

Lyfjastofnun Evrópu veitir almennan aðgang að skýrslum 
um hugsanlegar aukaverkanir með lyfjum sem hafa verið 
leyft á grundvelli miðlægrar aðgerðar innan evrópska 
gagnabankann varðandi grun um tilkynningar um aukaverkanir 
lyfja. Vefsíða þessi leyfir notendum að skoða allar tilkynningar 
um aukaverknaði sem sendar eru EudraVigilance Nefnd 
um áhættumat á sviði lyfjagátar 

Nefnd um áhættumat á sviði lyfjagátar er með víðtæk fyrirmæli 
varðandi öll sjónarhorn. Auk hlutverks nefndarinnar á sviði 
áhættumats þá veitir nefndin ráðleggingar og kemur með tillögur 
til tengslanets á sviði evrópskra lyfjamála varðandi áætlanagerð 
um áhættustýringu, og hagnaðar-áhættu mat vegna lyfja eftir 
markaðssetningu.

Klínískar prófanir

Leyfisveiting og eftirlit með klínískri prófun er á ábyrgð 
aðildarríkis þar sem prófun fer fram Gagnabanki 
fyrir evrópskar prófanir EudraCT) fylgist með hvaða 

klínískar prófanir hafa verið heimilaðar í ESB. ¬Þær eru notaðar 
af innlendum lögbærum yfirvöldum og kostunaraðilum klínískra 
prófana til að skrá inn upplýsingagögn og niðurstöður klínískra 
prófana. Hlutmengi þessara upplýsinga verður gert aðgengilegt 
fyrir almenning af hálfu Lyfjastofnunar Evrópu á grundvelli 
skrárinnar yfir klínískar prófanir.

Alþjóðleg samvinna

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og Lyfjastofnun 
Evrópu, starfa í nánu sambandi við aðildarríki í þeim 
tilgangi að byggja náin tengsl við samstarfsstofnanir 

umhverfis heiminn. Þessar aðgerðir miða að því að hlúa 
að tímalegri miðlun sérþekkingar á sviði eftirlits of vísinda,  
og að þróun best starfshátta á sviði eftirlits um allan heim.

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og Lyfjastofnun Evrópu 
(EMA) vinna með alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (WHO) 
að mörgum málum, þar á meðal varðandi lyf sem ætlað er senda 
á markaði utan ESB (lyf sem skoðuð eru og yfirfarin samkvæmt 
verklagi Lyfjastofnunar Evrópu á grundvell þess sem nefnist 
„verklag samkvæmt 58 grein“), einnig varðandi gæði lyfja 
og þróun alþjóðlegra heita sem ekki eru háð einkaleyfum. 

Að því er varðar ESB þá er alþjóðaráðið um samhæfingu 
tæknilegra krafna varðandi mannalyf (ICH), einn helsti 
vettvangur varðandi fjölþjóðlegt alþjóðasamstarf sem leiðir 
saman eftirlitsyfirvöld á sviðum lyfjamála og lyfjaiðnaðinn 
í Evrópu, Japan og BNA. Alþjóðaráðið um samhæfingu tæknilegra 
krafna varðandi mannalyf (ICH) hefur einsett sér samhæfingu 
á sviðum öryggis gæða og virkni sem meginviðmið varðandi 
samþykki og leyfi fyrir ný lyf. Alþjóðaráðsetefna um samræmingu 
á sviði dýralækninga (VICH) er sambærilegur vettvangur 
varðandi dýralyf.

Opnir áheyrnarfundir 
Að auki gerir löggjöf ESB um lyfjagát PRAC kleift að halda opna 
áheyrnarfundi meðan öryggismat á lyfjum er metið nytsamlegt. 
Opnum áheyrnarfundum er ætlað að styðja við ákvarðanatöku 
nefndarinnar með því að láta í té yfirsýn, þekkingu og innsýn inn 
í það hvernig lyf eru notuð við klínískar lækningar. 

http://www.adrreports.eu/
https://eudract.ema.europa.eu/
https://eudract.ema.europa.eu/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000491.jsp&mid=WC0b01ac058058f32d
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_001432.jsp&mid=WC0b01ac0580a221a4
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_001432.jsp&mid=WC0b01ac0580a221a4
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Lyfjastofnun Evrópu (EMA) og mörg lögbær innlend yfirvöld koma 
einnig að sáttmála um eftirlit með lyfjum, og samstarfsvettvangi 
um eftirlit með lyfjum (sameiginlega kallað PIC/S), náin alþjóðleg 
samvinna milli lyfjaeftirlitsyfirvalda á sviði góðra framleiðsluhátta.

Samstarf á sviði eftirlits og miðlun upplýsinga til alþjóðlegra 
eftirlitsaðila, er einnig tryggt með samstarfsvettvangi alþjóðlegra 
lyfjaeftirlitsaðila (IPRF). 

Stefnumiðaður umræðuvettvangur meðal hnattrænna stofnana 
hefur nýlega verið komið á fót – alþjóðabandalag eftirlitsyfirvalda 
með lyfjum (ICMRA). ICMRA er frjálsvalinn aðili á stigi 
framkvæmdastjóra lyfjaeftirlitsyfirvalda um allan heim sem láta 
í té stefnumiðaða samræmingu, stuðning og leiðsögn.

Einnig hafa verið gerðir nokkrir tvíhliða samstarfssamningar 
sem auðvelda miðlun mikilvægra upplýsinga varðandi lyf milli 
eftirlitsaðila innan og utan ESB.

Evrópska efnahagssvæðið 
(EES) = ESB + 

Evrópusambandið (ESB) Aðildarríki: 28

Evrópusambandið – lykilstaðreyndir

Luxemburg

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus  Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland

Italy Latvia Lithuania Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United KingdomLuxemburg

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus  Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland

Italy Latvia Lithuania Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Iceland Liechtenstein Norway

Stuðningur við fræði á sviði stjórnunar  
og eftirlits utan ESB – Verklag  

samkvæmt 58. grein
Mannalyfjanefnd (CHMP) getur framkvæmt vísindaleg möt 
og gefið út álit í samstarfi við alþjóðaheilbrigðismálastofnunina, 
varðandi lyf sem ætluð eru til notkunar eingöngu utan ESB. 
Þegar Mannalyfjanefnd (CHMP) tekur út þessi lyf, þá beitir 
stofnunin sömu ströngu viðmiðunarreglum og stöðlum eins 
og beitt er varðandi lyf sem ætluð eru til nota innan ESB. Lyf sem 
uppfylla skilyrði fyrir þessa meðferð, sem er leidd af 58. grein 
reglugerðar um stofnun þessarar stofnunar, eru notup til að koma 
í veg fyrir eða veita meðferð við sjúkdómum sem hafa áhrif 
á hnattræna heilsu almennings. Þetta tekur einnig til bóluefnis 
sem notað er í útvíkkaðri herferð alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar 
um bólusetningar, eða til verndar gegn forgangssjúkdómum 
á sviði almannaheilsu, sem og lyf til nota gegn marksjúkdómum 
alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar eins og eyðniveiru/alnæmi, 
malaríu eða berklum.

Evrópusambandið 
(ESB) hefur byggt 
upp innri markað 

með samræmdu kerfi 
löggjafar sem gilda í öllum 
aðildarríkjum. Sömu reglur 
og samræmdu starfshættir 

gilda fyrir öll aðildarríki 
varðandi leyfisveitingar 

vegna lyfja og eftirlit 
með öryggi lyfja.

Aðild 
að ESB felur 

í sér skuldbindingu 
um að fara eftir 

‘acquis communautaire’ 
(réttarreglur og 

leiðbeiningar ESB) 
til að tryggja að öll 

aðildarríki ESB starfi 
eftir sömu 
stöðlum. 

Íbúatala:  
yfir 500 milljónir

Verg landsframleiðsla:  
12,9 þúsund miljarðar evra

Opinber tungumál:  
24

Eftirlitsyfirvöld:  
50+

Austurríki Belgía Búlgaría Króatía Kýpur Tékkland Danmörk Estland Finnland Frakkland Þýskalandi Grikkland Héraði Írland 

Ítalía Latvia Litháen Lúxemborg Malta Holland Pólland Portugal Rúmenía Slóvakíu Slóvenía Spánn Svíþjóð Bretland Ísland Liechtenstein Noregur 
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