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Regulatorni sustav za lijekove EU-a

Europski regulatorni sustav za lijekove temelji se na 
mreži od približno 50 regulatornih tijela iz 31 zemlje 
EGP-a (28 država članica EU-a te Island, Lihtenštajn 

i Norveška), Europske komisije i EMA-e. Ta mreža čini Europski 
regulatorni sustav jedinstvenim.

Podršku mreže čini skupina od ne-
koliko tisuća stručnjaka iz cijele 
Europe, što omogućuje crpljenje 
najboljeg mogućeg znanstvenog 
stručnog znanja za reguliranje 
lijekova u EU-u i pružanje naj-
kvalitetnijih znanstvenih savjeta.

EMA i države članice surađuju 
i razmjenjuju stručno znanje u pro-
cjeni novih lijekova i novih sigurnosnih 
informacija. Osim toga, oslanjaju se jedni na druge u razmjeni 
informacija glede regulacije lijekova, primjerice što se tiče 
izvještavanja o nuspojavama lijekova, nadziranja kliničkih 
ispitivanja te provođenja inspekcija proizvođača lijekova 
i usklađenosti s dobrom kliničkom praksom (GCP), dobrom 
proizvođačkom praksom (GMP), dobrom praksom u prometu 
(GDP) i dobrom praksom farmakovigilancije (GVP). To funkcio-
nira jer zakonodavstvo EU-a zahtijeva od svake države članice 
da slijedi jednaka pravila i zahtjeve glede 
odobrenja i nadziranja lijekova.

IT sustavi koji povezuju sve sudio-
nike u mreži olakšavaju razmjenu 
informacija o aspektima poput 
nadziranja sigurnosti lijekova, 
odobravanja i nadzora kliničkih 
ispitivanja ili usklađenosti s do-
brim proizvođačkim praksama 
i praksama u prometu.

Odobrenja za stavljanje u promet

Radi zaštite javnog zdravstva i osiguravanja dostupno-
sti visokokvalitetnih, sigurnih i djelotvornih lijekova 
za europske građane svi lijekovi moraju biti odobreni 

prije stavljanja u promet u EU-u. Europski sustav pruža  
različite kanale za takvo odobravanje.

 
U ovoj brošuri objašnjen je način rada Europskog regulatornog sustava za lijekove. Opisano 
je kako se lijekovi1 odobravaju i nadziru u Europskoj uniji (EU) i kako Europski regulatorni 
sustav za lijekove, kao partnerstvo među Europskom komisijom, nadležnim tijelima za lije-
kove u državama članicama EU-a te Europskim gospodarskim prostorom (EGP) i Europskom 

agencijom za lijekove (EMA), radi na tome da se bolesnicima u EU-u osigura pristup visokokvalitetnim, 
djelotvornim i sigurnim lijekovima.

Centraliziranim postupkom omogućuje se stavljanje lijeka 
u promet na temelju jedne procjene za EU i odobrenja za stav-
ljanje u promet koje vrijedi u EU-u. Farmaceutske tvrtke EMA-i 
podnose jedan zahtjev za odobrenje. Povjerenstvo za humane 
lijekove (CHMP) ili. Povjerenstvo za veterinarsko-medicinske 
proizvode (CVMP) Agencije zatim provodi znanstvenu procje-
nu zahtjeva i daje preporuku Europskoj komisiji o tome treba 
li se dodijeliti odobrenje za stavljanje u promet ili ne. Nakon 
što ga Europska komisija dodijeli, centralizirano odobrenje 
za stavljanje u promet vrijedi u svim državama članicama EU-
a. Upotreba centraliziranog postupka odobrenja obavezna je za 
najinovativnije lijekove, uključujući lijekove za rijetke bolesti.

Većina lijekova koji su odobreni u EU-u 
ne ulazi u područje primjene centralizi-
ranog postupka, ali ih nacionalna nad-
ležna tijela odobravaju u državama 
članicama.

Kada tvrtka želi odobriti lijek u neko-
liko država članica, može upotrijebiti 
jedan od sljedećih postupaka:

• decentralizirani postupak u kojem tvrtke mogu 
istovremeno podnijeti zahtjev za odobrenje lijeka u više 
država članica EU-a ako lijek koji još nije odobren 
ni u jednoj članici EU-a i nije obuhvaćen centraliziranim 
postupkom;

• postupak međusobnog priznavanja u kojem tvrtke 
čiji je lijek odobren u jednoj članici EU-a mogu lijek 
prijaviti za isto odobrenje u drugim članicama EU-a. 
Tim se procesom državama članicama omogućuje da se 
oslanjanju na međusobne znanstvene procjene.

Pravila i zahtjevi koji se primjenjuju na lijekove u EU-u isti 
su bez obzira na kanal odobrenja lijeka. 

Transparentnost o tome kako funkcionira i kako dolazi do  
odluka važna je značajka Europskog regulatornog sustava 
za lijekove. 

Europsko javno izvješće o procjeni ili EPAR 
objavljuje se za svaki lijek za ljude ili  
životinje kojemu je dodijeljeno ili odbijeno 
odobrenje za stavljanje u promet nakon 
procjene EMA-e. Za lijek koji odobri država 
članica detalji o procjeni lijeka dostupni su  
i u javnom izvješću o procjeni.

1. Reguliranje medicinskih uređaja ne ulazi u područje primjene Europskog regulatornog sustava za lijekove.

Raznolikost 
stručnjaka 

uključenih u regulaciju 
lijekova u EU-u potiče 
razmjenu znanja, ideja 
i najboljih praksi među 

znanstvenicima koji teže 
najvišim standardima 

regulacije lijekova.

Bliskom 
suradnjom 

države 
članice smanjuju 

udvostručenje, dijele 
radno opterećenje 

te osiguravaju učinkovito 
i djelotvorno 

reguliranje lijekova 
diljem EU-u.

EMA 
omogućuje 

jedan zahtjev, 
jednu procjenu, 
jedno odobrenje 

za stavljanje 
u promet za cijelu 

Europsku 
uniju.

Različiti 
kanali 

odobrenja: 
jedan skup 
zajedničkih 

pravila.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000109.jsp&mid=WC0b01ac0580028a47
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Cijene i povrat troškova

Nakon dodjele odobrenja za stavljanje u promet,  
odluke o cijeni i nadoknadi troškova donose se na  
razini svake države članice, s obzirom na potencijalnu 

ulogu i primjenu lijeka u kontekstu nacionalnog zdravstvenog 
sustava te zemlje.

Uloga Europske komisije

Europska komisija ima ključnu ulogu u regulaciji  
lijekova u EU-u. Na temelju znanstvene procjene koju 
izvrši EMA, Komisija dodjeljuje ili odbija, mijenja ili 

obustavlja odobrenja za stavljanje u promet za lijekove za koje 
su podneseni zahtjevi centraliziranim postupkom. Može i podu-
zeti radnje na razini cijele Unije kada se utvrdi pitanje sigurnosti 
za proizvod odobren na nacionalnoj razini i kada se usklađene 
regulatorne mjere u svim državama članicama smatraju potreb-
nima nakon procjene EMA-ina Povjerenstva za ocjenu rizika na 
području farmakovigilancije (PRAC). Europska komisija može 
i poduzeti radnje koje se tiču ostalih aspekata regulacije lijekova:

• pravo inicijative – može predlagati novo ili izmijenjeno 
zakonodavstvo za farmaceutski sektor;

• provedba – može donositi provedbene mjere, kao 
i nadgledati pravilnu primjenu zakona EU-a o lijekovima;

• globalni utjecaj – osigurava odgovarajuću suradnju 
s relevantnim međunarodnim partnerima i promiče 
Europski regulatorni sustav u svijetu.

Uloga EMA-e

EMA je odgovorna za znanstvenu procjenu,  
prvenstveno inovativnih i visokotehnoloških lijekova 
koje razvijaju farmaceutske tvrtke za uporabu u EU-u.  

EMA je osnovana 1995. godine s ciljem osiguravanja najbolje 
upotrebe znanstvenih resursa diljem Europe radi procjene, 
nadzora i farmakovigilancije lijekova. 

Stručnjaci sudjeluju u radu EMA-e kao članovi njezinih znan-
stvenih odbora, radnih skupina, znanstveno-savjetodavnih 
skupina i ostalih ad hoc savjetodavnih skupina ili kao članovi 
nacionalnih timova za procjenu lijekova. Stručnjaci se odabi-
ru na temelju njihova znanstvenog stručnog znanja i većinu 
njih nacionalna nadležna tijela u državama članicama stavlja-
ju na raspolaganje EMA-i. Pacijenti i zdravstveni radnici sve 
su više uključeni u rad Agencije, uključujući procjenu lijekova.

Smjernice i znanstveni savjeti

EMA priprema znanstvene smjernice u suradnji 
sa stručnjacima iz svojih znanstvenih povjerenstava 
i radnih skupina. Te smjernice odražavaju najnovija 

razmišljanja o dostignućima u biomedicinskoj znanosti. Dostu-
pne su svim proizvođačima lijekova u svijetu koji žele podnijeti 
zahtjev za odobrenje za stavljanje u promet u EU-u za usmje-
ravanje u njihovim programima razvoja te osiguravanje dosljed-
nog i visokokvalitetnog razvoja lijekova u EU-u.

EMA također pruža tvrtkama za razvoj lijekova znanstvene  
savjete o određenim proizvodima. To je važan alat za olakšanje 
razvoja i dostupnosti visokokvalitetnih, djelotvornih i sigurnih 
lijekova za dobrobit pacijenata. Znanstvene savjete mogu  
pružati i nacionalna nadležna tijela.

Znanstvena povjerenstva EMA-e
EMA ima sedam znanstvenih odbora koji izvršavaju 
njezine znanstvene procjene:

• Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP)

• Povjerenstvo za ocjenu rizika na području 
farmakovigilancije (PRAC)

• Povjerenstvo za veterinarsko-medicinske 
proizvode (CVMP)

• Povjerenstvo za „lijekove siročad” (COMP)

• Povjerenstvo za biljne lijekove (HMPC)

• Povjerenstvo za napredne terapije (CAT)

• Pedijatrijsko povjerenstvo (PDCO)

Nacionalna nadležna tijela
Nacionalna nadležna tijela odgovorna su za regulaciju lijekova 
za ljude i životinje u EU-u te koordiniraju svoj rad na forumu 
pod nazivom Ravnatelji agencija za lijekove (HMA). Rav-
natelji nacionalnih nadležnih tijela blisko surađuju s EMA-om 
i Europskom komisijom s ciljem osiguravanja učinkovite i dje-
lotvorne suradnje unutar Europske regulatorne mreže za li-
jekove te njezin rad. Ravnatelji agencija za lijekove sastaju 
se četiri puta godišnje radi rasprave o ključnim strateškim pi-
tanjima za mrežu, poput razmjene informacija, informatičkih 
dostignuća i najbolje prakse, te s ciljem pojednostavljivanja 
međusobnog priznavanja i decentraliziranih postupaka.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb
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Odobrenje i nadzor proizvođača

Proizvođači, uvoznici i distributeri lijekova u EU-u  
moraju biti ovlašteni prije izvršavanja tih aktivnosti. 
Regulatorna tijela svake države članice zadužena su  

za dodjelu dozvola za takve aktivnosti koje se odvijaju na  
njihovim područjima. Sve dozvole za proizvodnju i uvoz unose 
se u bazu EudraGMDP, javno dostupnu europsku bazu  
podataka kojom upravlja EMA.

Proizvođače navedene u dokumentaciji u vezi sa zahtjevom 
za stavljanje lijeka u promet u EU-u pregledava nadležno tijelo 
EU-a, uključujući one koji se nalaze izvan EU-a, osim ako  
postoji sporazum o međusobnom priznavanju (MRA) između 
Europske unije i zemlje proizvodnje. Rezultatima inspekcije 
mogu pristupiti sve države članice te su oni javno dostupni 
u EU-u putem baze EudraGMDP.

Istovrijednost između inspektorata država članica postiže 
se i održava na razne načine, uključujući zajedničko zakono-
davstvo, zajedničku dobru proizvođačku praksu, zajedničke 
postupke za inspektorate, tehničku podršku, sastanke,  
osposobljavanja i unutarnje i vanjske revizije.

Da bi ga se uvezlo u EU, uz aktivni farmaceutski sastojak mora 
se priložiti pismena potvrda koju izdaje nadležno tijelo zemlje 
u kojoj se taj sastojak proizvodi, a koja potvrđuje da je pri-
mijenjena dobra proizvođačka praksa (GMP) barem jednaka 
priznatim europskim normama za dobru proizvođačku praksu. 
Izuzeće od obveze primjenjuje se na neke zemlje koje su pod-
nijele zahtjev za EU-ovu procjenu svojih regulatornih sustava 
za nadzor proizvođača aktivnih farmaceutskih sastojaka i koje 
su se pokazale jednakima onima u EU-u.

Svaka serija lijekova mora imati potvrdu o proizvodnji i ispiti-
vanju prema dobroj proizvođačkoj praksi i u skladu s odobre-
njem za stavljanje u promet prije nego što može biti stavljena 
u promet u EU-u. Ako je proizvod proizveden izvan EU-a i  
uvezen je, mora proći potpuno analitičko ispitivanje u EU-u, 
osim u slučaju da postoji sporazum o međusobnom  
priznavanju između EU-a i zemlje izvoznice. 

Nadziranje sigurnosti lijekova

Europski regulatorni sustav za lijekove nadzire sigur-
nost svih lijekova koji su dostupni na europskom tržištu 
tijekom njihova vijeka trajanja.

EMA ima povjerenstvo zaduženo za sigurnost lijekova za humanu 
uporabu – Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovi-
gilancije (PRAC). Ako postoji problem u vezi sa  sigurnošću lijeka 
koji je odobren u više od jedne države članice, poduzimaju se iste 
regulatorne aktivnosti u EU-u, a bolesnicima i zdravstvenim 
 djelatnicima u svim državama članicama daju se iste smjernice.

Sve moguće nuspojave o kojima izvijeste bolesnici i zdravstve-
ni radnici moraju se unijeti u sustav EudraVigilance, europski 
mrežni informacijski sustav kojim upravlja EMA, a koji prikuplja 
i analizira izvješća o mogućim nuspojavama lijekova te upravlja 
njima. Te podatke neprekidno nadziru EMA i države članice radi 
utvrđivanja novih sigurnosnih informacija.

EMA pruža javni pristup izvješćima o mogućim nuspojavama 
za lijekove koji su odobreni centraliziranim postupkom u europ-

skoj bazi podataka izvješća o mogućim reakcijama na  
lijekove. Taj portal omogućuje korisnicima da vide sva izvješća 
o mogućim nuspojavama učitana u sustav EudraVigilance.

Nadležnost PRAC-a široka je i obuhvaća sve aspekte farmakovi-
gilancije. Uz tu ulogu u ocjeni rizika, povjerenstvo pruža savjete 
i preporuke Europskoj regulatornoj mreži za lijekove o planira-
nju upravljanja rizikom i procjeni omjera koristi i rizika nakon 
stavljanja lijeka u promet.

Klinička ispitivanja

Odobravanje i nadgledanje kliničkog ispitivanja dužnost 
je države članice u kojoj se ispitivanje provodi. Europ-
ska baza podataka kliničkih ispitivanja (EudraCT) 

prati koja su klinička ispitivanja odobrena u EU-u. Upotreblja-
vaju je nacionalna nadležna tijela i sponzori kliničkih ispitivanja 
za unos protokola informacija i rezultata kliničkih ispitivanja. 
EMA pruža javni pristup dijelu tih informacija putem europskog 
registra za klinička ispitivanja.

Međunarodna suradnja

Europska komisija i EMA, blisko surađujući s državama 
članicama, rade na stvaranju čvrstih veza s partnerskim 
organizacijama diljem svijeta. Te aktivnosti teže pro-

micanju pravovremene razmjene regulatornog i znanstvenog 
stručnog znanja i razvoja najboljih praksi na području regulacije 
u svijetu.

Europska komisija i EMA rade sa Svjetskom zdravstvenom  
organizacijom (WHO) na raznim pitanjima, uključujući lijekove 
namijenjene tržištima izvan EU-a (lijekove ispitane EMA-inim  
takozvanim „postupkom iz članka 58.”), kvalitetu lijekova  
i razvoj međunarodnih nezaštićenih imena. 

Za EU, jedan je od glavnih foruma za višestranu međunarodnu 
suradnju Međunarodna konferencija o harmonizaciji tehničkih 
zahtjeva za registraciju humanih lijekova (ICH), koja okuplja 
regulatorna tijela za lijekove i farmaceutsku industriju Europe, 
Japana i SAD-a. ICH je posvećen usklađivanju u sigurnosti, 
kvaliteti i djelotvornosti kao glavnim kriterijima za odobrava-
nje novih lijekova. Međunarodna konferencija o usklađivanju 
veterinarsko-medicinskih proizvoda (VICH) istovrsni je forum 
za veterinarsko-medicinske proizvode.

EMA i mnoga nacionalna nadležna tijela također su uključeni 
u Farmaceutsko-inspekcijsku konvenciju i Program suradnje 
u farmaceutskoj inspekciji (zajednički se nazivaju PIC/S), 
blisku međunarodnu suradnju između tijela za farmaceutsku 
inspekciju u području dobre proizvođačke prakse.

Javna saslušanja 
Uz to, zakonodavstvo o farmakovigilanciji EU-a omogu-
ćuje PRAC-u održavanje javnih saslušanja za vrijeme ana-
liza sigurnosti lijekova ako se ona smatraju korisnima. Jav-
na saslušanja služe kao podrška povjerenstvu pri donošenju 
odluka tako da pružaju perspektive, znanje i uvide u način 
na koji se lijekovi upotrebljavaju u kliničkoj praksi. 

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
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Regulatorna suradnja i razmjena informacija s međunarodnim 
regulatorima jamči se i putem Međunarodnog foruma farmace-
utskih regulatora (IPRF). 

Nedavno je osnovan strateški forum na razini svjetskih  
agencija – Međunarodna koalicija regulatornih tijela za lijekove 
(ICMRA). ICMRA je dobrovoljno izvršno tijelo koje se sastoji 
od regulatornih tijela za lijekove iz cijelog svijeta te koje  
pruža stratešku koordinaciju, zagovaranje i vodstvo.

Postoje i brojni bilateralni sporazumi o suradnji koji olakšavaju 
razmjenu važnih informacija o lijekovima između regulatora 
iz Europske unije i izvan nje.

Europski gospodarski
prostor (EGP) broji

28 EU država članica plus:

EU država članica: 28

Europska unija – ključne činjenice

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

Podupiranje regulatorne znanosti izvan  
EU-a – postupak iz članka 58.

CHMP može provesti znanstvene procjene i dati mišljenja, 
u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, 
o lijekovima za upotrebu isključivo izvan EU-a. U procjeni tih 
lijekova CHMP primjenjuje iste stroge norme kao i za lijekove 
namijenjene za upotrebu u EU-u. Lijekovi prihvatljivi za ovaj 
postupak koji proizlazi iz članka 58. uredbe kojom se osniva 
Agencija, upotrebljavaju se za sprečavanje ili liječenje bolesti 
koje utječu na globalno javno zdravlje. To uključuje cjepiva 
koja se upotrebljavaju u Proširenom programu za imunizaciju 
Svjetske zdravstvene organizacije ili za zaštitu od bolesti koje 
predstavljaju prioritet javnog zdravlja, kao i lijekove za ciljne 
bolesti WHO-a poput HIV-a/AIDS-a, malarije ili tuberkuloze.

Europska 
unija (EU) 

razvila je jedinstveno 
tržište putem 

standardiziranog sustava 
zakona koji se primjenjuju 
na sve države članice. Ista 

se pravila i usklađeni postupci 
primjenjuju na sve države 
članice glede odobravanja 

lijekova i nadziranja 
sigurnosti lijekova.

Pristupanje 
EU-u znači 

obvezu primjene 
pravne stečevine 

(tijela zakonodavstva 
i smjernica EU-a) s ciljem 

osiguravanja rada svih 
država članica prema 

istim standardima. 

Stanovništvo: 
više od 500 milijuna

BDP: 
12,9 bilijuna EUR

Službeni jezici: 
24

Regulatorna tijela za lijekove: 
50+

Austrija Belgija Bugarska Hrvatska Cipar Češka Danska Estonija Finska Francuska Njemačka Grčka Mađarska  Irska
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