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ES vaistų reguliavimo sistema

Europos vaistų reguliavimo sistemos pagrindą sudaro 
maždaug 50 reguliavimo institucijų 31 EEE šalyje  
(28 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas 

ir Norvegija), Europos Komisija ir EMA. Būtent dėl šio tinklo 
ES reguliavimo sistema yra ypatinga.

Prie tinklo veiklos savo darbu prisi-
deda tūkstančiai ekspertų iš visos 
Europos; tai suteikia galimybę 
ES vaistų reguliavimui sutelkti 
geriausias mokslines žinias 
ir teikti aukščiausios kokybės 
mokslines konsultacijas.

Vertindamos naujus vaistus 
ir naują informaciją apie vaistų 
saugumą, EMA ir valstybės narės ben-
dradarbiauja ir dalijasi ekspertų žiniomis. 
Jos taip pat keičiasi vaisto reguliavimui svarbia informacija, 
pvz.: informacija apie vaistų sukeliamą šalutinį poveikį; kliniki-
nių tyrimų priežiūrą; vaistų gamintojų bei jų atitikties gerosios 
klinikinės praktikos (GKP), gerosios gamybos praktikos (GGP), 
gerosios platinimo praktikos (GPP) ir gerosios farmakologinio 
budrumo praktikos (GFNP) standartams patikrinimų vykdymą. 
Ši sistema veikia todėl, kad pagal ES teisės aktus reikalaujama, 
kad kiekviena valstybė narė veiktų laikydamasi tų pačių vaistų 
registravimo ir stebėjimo taisyklių ir  
reikalavimų.

IT sistemos, prie kurių prisijun-
gusios visos tinklo šalys, palen-
gvina keitimąsi informacija apie 
vaistų saugumo stebėjimą, kli-
nikinių tyrimų leidimų išdavimą 
ir priežiūrą arba atitiktį gerosios 
gamybos ir platinimo praktikos 
standartams.

Registracijos pažymėjimai

Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir užtikrinti 
kokybiškų, saugių ir veiksmingų vaistų prieinamumą 
Europos piliečiams, prieš pateikiant ES rinkai, visi  

vaistai turi būti įregistruoti. Šioje europinėje sistemoje gauti 
tokį registracijos pažymėjimą galima įvairiais būdais.

 
Šiame lankstinuke paaiškinama, kaip veikia Europos vaistų reguliavimo sistema. Jame 
aprašoma, kaip vaistai1 registruojami ir stebimi Europos Sąjungoje ir kaip veikia Europos 
vaistų reguliavimo tinklas – Europos Komisijos, ES valstybių narių, Europos ekonominės 
erdvės (EEE) vaistų reguliavimo institucijų ir Europos vaistų agentūros (EMA) partnerystė – 
siekiant užtikrinti, kad ES pacientai galėtų vartoti kokybiškus, veiksmingus ir saugius vaistus.

Centralizuota procedūra suteikia galimybę pateikti rinkai 
vaistą remiantis vienu ES mastu atliktu vertinimu ir registra-
cijos pažymėjimu, kuris galioja visoje ES. Farmacijos įmonės 
EMA pateikia vieną paraišką gauti registracijos pažymėjimą. 
Tuomet Agentūros Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komite-
tas (CHMP) arba Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP) atlieka 
mokslinį paraiškos vertinimą ir rekomenduoja Europos Komisi-
jai išduoti registracijos pažymėjimą arba jo neišduoti. Europos 
Komisijos pagal centralizuotą procedūrą išduotas registracijos 
pažymėjimas galioja visose ES valstybėse narėse. Centralizuotą 
procedūrą privaloma taikyti registruojant daugumą naujoviškų 
vaistų, įskaitant retoms ligoms gydyti skirtus vaistus.

Dauguma ES registruojamų vaistų  
nepatenka į centralizuotos procedūros 
taikymo sritį, bet juos registruoja 
valstybių narių nacionalinės  
kompetentingos institucijos (NKI).

Kai įmonė nori įregistruoti vaistą 
keliose valstybėse narėse, ji gali  
pasinaudoti viena iš šių procedūrų:

• decentralizuota procedūra – pagal 
šią procedūrą įmonė gali pateikti paraišką dėl vienalaikės 
vaisto registracijos daugiau kaip vienoje ES valstybėje 
narėje, jeigu tas vaistas dar neįregistruotas nė vienoje 
ES šalyje ir nepatenka į centralizuotos procedūros 
taikymo sritį;

• savitarpio pripažinimo procedūra – pagal šią 
procedūrą įmonė, kurios vaistas įregistruotas vienoje 
ES valstybėje narėje, gali pateikti paraišką dėl šios 
registracijos pripažinimo kitose ES valstybėse narėse. 
Šis procesas leidžia valstybėms narėms pasikliauti kitų 
valstybių narių atliktais moksliniais vertinimais.

Visoje ES vaistams taikomos vienodos taisyklės ir reikalavimai, 
nesvarbu, kaip vaistas įregistruotas. 

Veiklos ir sprendimų priėmimo proceso skaidrumas yra svarbus 
ES vaistų reguliavimo sistemos aspektas. 

Kiekvieno žmonėms skirto arba veterinarinio vaisto, kurio  
registracijos pažymėjimas išduotas arba neišduotas po to,  
kai jį įvertino EMA, Europos viešas vertinimo 
protokolas (angl. European Public Assess-
ment Report arba EPAR) skelbiamas viešai. 
Vaisto, kurio registracijos pažymėjimą  
išdavė valstybė narė, viešame vertinimo 
protokole taip pat pateikiami išsamūs  
duomenys apie jo vertinimą.

1. Medicinos prietaisų reguliavimas nepatenka į Europos vaistų reguliavimo sistemos taikymo sritį.
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http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000109.jsp&mid=WC0b01ac0580028a47
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Kainos nustatymas ir kompensavimas

Išdavus registracijos pažymėjimą, atsižvelgiant  
į galimą vaisto paskirtį ir vartojimą šalies nacionalinėje 
sveikatos priežiūros sistemoje, kiekvienos valstybės 

narės lygmeniu priimami sprendimai dėl jo kainos ir  
kompensavimo.

Europos Komisijos vaidmuo

Europos Komisija atlieka svarbų vaidmenį ES vaistų 
reguliavimo srityje. Remdamasi EMA atliktu moksliniu 
vertinimu, ji suteikia arba atsisako suteikti vaistų,  

dėl kurių paraiškos pateikiamos pagal centralizuotą procedūrą,  
registracijos pažymėjimus, keičia jų sąlygas arba sustabdo 
jų galiojimą. Nustačiusi su vaistu, kuris įregistruotas vado-
vaujantis nacionaline procedūra, susijusią saugumo problemą 
ir nusprendusi, vadovaudamasi Farmakologinio budrumo  
rizikos vertinimo komiteto (PRAC) išvadomis, kad visose  
valstybėse narėse būtina taikyti suderintas reguliavimo  
priemones, Europos Komisija gali imtis veiksmų ES lygmeniu. 
Be to, Europos Komisija gali imtis veiksmų dėl kitų vaistų  
reguliavimo aspektų, pvz.:

• pasinaudoti teise inicijuoti teisės aktus – ji gali 
pasiūlyti priimti naują arba iš dalies keisti esamą teisės 
aktą, kuriuo reglamentuojamas farmacijos sektorius;

• imtis įgyvendinimo veiksmų – ji gali priimti 
įgyvendinimo priemones, taip pat stebėti, ar teisingai 
taikomi ES teisės aktai, kuriais reglamentuojami vaistai;

• siekti pokyčių pasauliniu mastu – Komisija užtikrina 
tinkamą bendradarbiavimą su atitinkamais tarptautiniais 
partneriais ir skatina taikyti ES reguliavimo sistemą 
visame pasaulyje.

EMA vaidmuo

EMA yra atsakinga už farmacijos įmonių sukurtų 
ES rinkai skirtų (pirmiausia naujoviškų ir taikant  
aukštąsias technologijas sukurtų) vaistų mokslinį  

vertinimą. EMA įsteigta 1995 m. siekiant užtikrinti, kad vaistų 
vertinimo, priežiūros ir farmakologinio budrumo tikslais visoje 
Europoje būtų kuo geriau išnaudojami turimi moksliniai  
ištekliai. 

EMA veikloje ekspertai dalyvauja kaip jos mokslinių komitetų, 
darbo grupių, mokslinių konsultacijų ir kitų ad hoc patariamųjų 
grupių nariai arba kaip vaistus vertinančių nacionalinių ver-
tinimo grupių nariai. Ekspertai pasirenkami atsižvelgiant į jų 
mokslinę kompetenciją, daugumą jų Europos vaistų agentūrai 
atsiunčia valstybių narių NKI. Agentūros veikloje, įskaitant 
vaistų vertinimą, vis aktyviau dalyvauja pacientai ir sveikatos 
priežiūros specialistai.

Gairės ir mokslinės konsultacijos

Bendradarbiaudama su savo mokslinių komitetų ir dar-
bo grupių ekspertais, EMA rengia mokslines gaires. 
Šiose gairėse atsižvelgiama į naujausius svarstymus 

biomedicinos mokslo pažangos klausimais. Su šiomis gairėmis 
gali susipažinti visi bet kurios pasaulio valstybės vaistų kūrėjai, 
kurie nori pateikti paraišką gauti ES galiojantį registracijos  
pažymėjimą; jose aprašytas kiekvienas vaisto kūrimo programų 
žingsnis ir jos užtikrina, kad visoje ES vaistai būtų kuriami  
nuosekliai ir laikantis aukščiausios kokybės standartų.

EMA taip pat teikia mokslines konsultacijas įmonėms konkretaus 
vaisto kūrimo klausimais. Tai yra svarbi priemonė, padedanti 
kurti kokybiškus, veiksmingus ir saugius vaistus ir užtikrinti 
jų prieinamumą pacientų labui. Mokslines konsultacijas taip  
pat teikia NKI.

EMA moksliniai komitetai
EMA įsteigti septyni, savo srities mokslinius vertinimus 
atliekantys, moksliniai komitetai:

• Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP)

• Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas 
(PRAC)

• Veterinarinių vaistų komitetas (CVMP)

• Retųjų vaistų komitetas (COMP)

• Augalinių vaistinių preparatų komitetas (HMPC)

• Pažangiosios terapijos komitetas (CAT)

• Pediatrijos komitetas (PDCO)

Nacionalinės kompetentingos institucijos
Nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI), atsakingos 
už žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų reguliavimą ES, savo 
darbus koordinuoja Vaistų agentūrų vadovų (HMA) foru-
me. NKI vadovai glaudžiai bendradarbiauja su EMA ir Europos 
Komisija siekdami užtikrinti efektyvų ir veiksmingą bendra-
darbiavimą Europos vaistų reguliavimo tinkle bei veiksmingą 
ir efektyvumą jo veikimą. HMA posėdžiauja keturis kartus per 
metus, kad galėtų aptarti svarbiausius strateginius klausimus, 
kaip antai keitimąsi informacija, IT pažangą ir keitimąsi ge-
riausia patirtimi, taip pat siekdami supaprastinti savitarpio 
pripažinimo ir decentralizuotą procedūras.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb
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Gamintojų priežiūra ir licencijų 
išdavimas

ES vaistų gamintojai, importuotojai ir platintojai  
savo veiklą gali vykdyti tik gavę atitinkamą licenciją. 
Kiekvienos valstybės narės reguliavimo institucijos  

yra atsakingos už licencijų, vykdyti tokią veiklą atitinkamoje 
šalyje, išdavimą. Visų gamybos ir importo licencijų duomenys 
įvedami į EudraGMDP – EMA tvarkomą viešai prieinamą  
europinę duomenų bazę.

Vaisto, kuriuo numatoma prekiauti ES, paraiškos dokumentų 
rinkinyje išvardytus gamintojus tikrina ES kompetentinga ins-
titucija; tikrinami ir ne ES įsikūrę gamintojai, nebent Europos 
Sąjunga ir šalis, kurioje vaistas gaminamas, yra sudariusios 
savitarpio pripažinimo susitarimą (SPS). Su patikrinimo išva-
domis gali susipažinti visos valstybės narės, jie viešai prieinami 
visoje ES, prisijungus prie duomenų bazės EudraGMDP.

Valstybių narių atliekamų patikrinimų lygiavertiškumas užtikri-
namas ir išsaugomas įvairiais būdais, įskaitant bendrus teisės 
aktus, bendrą GGP, bendras patikrinimų procedūras, techninę 
paramą, posėdžius, mokymą ir vidaus bei išorės auditus.

Kad vaisto veikliąją medžiagą būtų galima importuoti į ES, 
šalies, kurioje ji gaminama, kompetentinga institucija turi būti 
išdavusi rašytinį patvirtinimą, kuriuo patvirtinama, kad toje 
šalyje taikoma geroji gamybos praktika (GGP) yra bent ne  
žemesnio lygio, nei pripažinti ES GGP standartai. Išimtis taiko-
ma kai kurioms valstybėms, kurios paprašė, kad ES įvertintų 
jų vaistų veikliųjų medžiagų gamintojų priežiūros reguliavimo 
sistemas, ir buvo nustatyta, kad jos lygiavertės įdiegtoms ES.

Prieš išleidžiant kiekvieną vaistų seriją į ES rinką, atitinkamu 
pažymėjimu turi būti patvirtinta, kad ji pagaminta ir išbandyta 
vadovaujantis GGP ir laikantis registracijos pažymėjimo sąly-
gų. Jeigu vaistas gaminamas ne ES šalyje ir importuojamas, 
ES turi būti atlikta išsami jo analizė, nebent ES ir eksportuo-
janti šalis yra sudariusios savitarpio pripažinimo susitarimą 
(SPS). 

Vaistų saugumo stebėjimas

Europos vaistų reguliavimo sistemoje visų Europos  
rinkoje esančių vaistų saugumas stebimas visą jų  
gyvavimo ciklą.

EMA įsteigtas specialus žmonėms skirtų vaistų saugumo komite-
tas – Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas arba 
PRAC. Iškilus problemai dėl daugiau kaip vienoje valstybėje  
narėje įregistruoto vaisto saugumo, visoje ES taikomi tokie  
patys reguliavimo veiksmai ir visų valstybių narių pacientams 
ir sveikatos priežiūros specialistams pateikiamos tokios pačios 
rekomendacijos.

Visus įtariamus šalutinius reiškinius, apie kuriuos praneša  
pacientai ir sveikatos priežiūros specialistai, privaloma įvesti 
į EudraVigilance – EMA tvarkomą internetinę ES informacinę  
sistemą, kurioje renkami, tvarkomi ir analizuojami pranešimai 
apie įtariamą vaistų šalutinį poveikį. Siekdamos surinkti visą 
naują su saugumu susijusią informaciją, šiuos duomenis  
nuolat stebi EMA ir valstybės narės.

EMA suteikia galimybę viešai susipažinti su šioje europinėje 
įtariamų reakcijų į vaistus pranešimų duomenų bazėje esan-
čiais pranešimais apie įtariamą, pagal centralizuotą procedūrą 
įregistruotų, vaistų šalutinį poveikį. Šioje svetainėje vartotojai 
gali pamatyti visus EudraVigilance pateiktus pranešimus apie 
įtariamus šalutinius reiškinius.

PRAC kompetencijos sritis yra plati, apimanti visus farmakolo-
ginio budrumo aspektus. Komitetas ne tik dalyvauja atliekant 
rizikos vertinimą, bet ir teikia patarimus bei rekomendacijas  
Europos vaistų reguliavimo tinklui dėl vaistų rizikos valdymo  
planavimo bei jų naudos ir rizikos įvertinimo po pateikimo rinkai.

Klinikiniai tyrimai

Leidimo atlikti klinikinį tyrimą išdavimas ir jo priežiūra 
yra valstybės narės, kurioje tyrimas atliekamas,  
atsakomybės sritis. Europos klinikinių tyrimų  

duomenų bazėje (EudraCT) stebima klinikinių tyrimų, kuriuos 
leista vykdyti ES, eiga. Šia duomenų baze naudojasi NKI ir  
klinikinių tyrimų užsakovai klinikinių tyrimų informaciniams  
protokolams ir rezultatams įvesti. EMA suteikia galimybę  
susipažinti su dalimi šios informacijos, prisijungus prie ES  
klinikinių tyrimų registro.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Glaudžiai bendradarbiaudamos su valstybėmis narėmis, 
Europos Komisija ir EMA deda pastangas, kad užmegztų 
glaudžius ryšius su organizacijomis partnerėmis visame 

pasaulyje. Šia veikla siekiama skatinti laiku keistis reglamenta-
vimo srities ir mokslinėmis žiniomis bei plėtoti gerąją praktiką 
reglamentavimo srityje visame pasaulyje.

Europos Komisija ir EMA bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos 
organizacija (PSO) įvairiais klausimais, įskaitant vaistus, skirtus 
ES nepriklausančių šalių rinkoms (jie peržiūrimi pagal EMA va-
dinamąją 58 straipsnio procedūrą), vaistų kokybę ir tarptautinių 
nepatentuotų pavadinimų kūrimą. 

Vienas pagrindinių Europos Sąjungos daugiašalio tarptautinio 
bendradarbiavimo forumų yra Tarptautinė konferencija dėl  
žmonėms skirtų vaistinių preparatų registracijai taikomų  
techninių reikalavimų suderinimo (ICH), kurioje susitinka  
Europos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vaistų regu-
liavimo institucijų ir farmacijos pramonės atstovai. ICH tikslas 
– suderinti saugumo, kokybės ir veiksmingumo standartus kaip 
pagrindinius naujų vaistų tvirtinimo ir registravimo kriterijus. 

Viešieji klausymai
Be to, ES teisės aktai, kuriais reglamentuojamas far-
makologinis budrumas, suteikia PRAC galimybę vaistų 
saugumo peržiūros procedūros metu rengti viešuosius 
klausymus (nusprendus, kad tai naudinga). Viešųjų klau-
symų tikslas – padėti komitetui priimti sprendimą, išdėstant 
požiūrį, pateikiant žinias ir įžvalgas apie tai, kaip vaistai var-
tojami klinikinėje praktikoje. 

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/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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Tarptautinio bendradarbiavimo dėl veterinarinių vaistų registraci-
jai taikomų techninių reikalavimų suderinimo organizacija (VICH) 
yra lygiavertis veterinariniams vaistams skirtas forumas.

EMA ir daugelis NKI taip pat dalyvauja Farmacijos inspekcijų 
konvencijos ir Farmacijos inspekcijų bendradarbiavimo  

sistemoje (angl. Pharmaceutical Inspection Convention and  
the Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme, kartu  
vadinamoje PIC/S); tai glaudaus farmacijos inspekcijos  
institucijų tarptautinio bendradarbiavimo GGP srityje sistema.

Bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija su tarptautinėmis  
reguliavimo institucijomis reguliavimo klausimais taip pat  
užtikrina dalyvavimas Tarptautiniame farmacijos reguliavimo 
institucijų forume (IPRF). 

Neseniai pasaulinių agentūrų lygmeniu įsteigtas strateginis 
forumas – Tarptautinė vaistų reguliavimo institucijų koalicija 
(ICMRA). ICMRA yra savanoriška viso pasaulio vaistų regulia-
vimo institucijas vienijanti vykdomojo lygmens organizacija, 
atliekanti šio sektoriaus strateginės koordinatorės, tarpininkės 
ir lyderės vaidmenį.

Keistis svarbia informacija apie vaistus ES ir ES nepriklausančių 
šalių reguliavimo institucijoms taip pat padeda įvairūs dvišaliai 
bendradarbiavimo susitarimai.

Europos ekonominė erdvė (EEE)
yra sudaryta iš 28 Europos

Sąjungosvalstybių narių bei:

Europos Sąjungos valstybės narės: 28

Europos Sąjunga – pagrindiniai faktai
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Pagalba plėtojant reguliavimo mokslą  
už ES ribų – 58 straipsnio procedūra

Bendradarbiaudamas su PSO, CHMP gali atlikti mokslinius 
vertinimus ir teikti nuomones apie vaistus, skirtus varto-
ti išimtinai ne ES šalyse. Vertindamas šiuos vaistus, CHMP 
taiko tuos pačius griežtus standartus, kaip ir vaistams, skir-
tiems vartoti ES viduje. Vaistai, kuriems galima taikyti šią 
procedūrą (numatytą reglamento, kuriuo įsteigta Agentūra, 
58 straipsnyje), vartojami siekiant išvengti ligų arba gydant 
ligas, kurios turi poveikį viso pasaulio visuomenės sveikatai. 
Prie šių vaistų priskiriamos vakcinos, vartojamos pagal PSO 
išplėstinę imunizacijos programą, arba vakcinos, skirtos ap-
saugoti visuomenės sveikatą nuo prioritetinių ligų, taip pat 
vaistai nuo PSO apibrėžtų tikslinių ligų, kaip antai ŽIV/AIDS, 
maliarijos ar tuberkuliozės.

Europos 
Sąjunga (ES) 

sukūrė bendrą rinką 
įdiegdama standartizuotą 

visoms jos valstybėms 
narėms taikytinų įstatymų 

sistemą. Vaistų registracijos 
ir vaistų saugumo priežiūros 

srityje visoms valstybėms 
narėms taikomos tos pačios 

taisyklės ir suderintos 
procedūros.

Įstojimas 
į ES reiškia 

įsipareigojimą taikyti 
vadinamąjį acquis 

communautaire (ES teisės 
aktų ir rekomendacijų 

visumą), siekiant užtikrinti, 
kad visos ES valstybės narės 
veiktų vadovaudamosi tais 

pačiais standartais. 

Gyventojų skaičius:  
daugiau kaip 500 milijonų

BVP:  
12,9 trln. eurų

Oficialiosios kalbos:  
24

Vaistų reguliavimo institucijos:  
50+

Austrija Belgija Bulgarija Kroatija Kipras Čekija Danija Estija Suomija Prancūzija Vokietija Graikija Vengrija  Airija
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Karalystė



The European regulatory system for medicines
A consistent approach to medicines regulation across the European Union
EMA/716925/2016 

Image credits: European Medicines Agency / Dreamstime.com

© European Medicines Agency, 2016.
Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

European Medicines Agency

30 Churchill Place 
Canary Wharf 
London E14 5EU 
United Kingdom

Telephone +44 (0)20 3660 6000 
Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

www.ema.europa.eu


