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Eiropas zāļu regulēšanas sistēma

Eiropas zāļu regulēšanas sistēmu veido tīkls, kurā ietilpst 
aptuveni 50 zāles regulējošās iestādes no 31 EEZ valsts 
(28 ES dalībvalstīm, kā arī Islandes, Lihtenšteinas un 

Norvēģijas), Eiropas Komisija un Eiropas Zāļu aģentūra (EMA). 
Šāds sadarbības tīkls padara unikālu Eiropas Savienības zāļu  
regulēšanas sistēmu.

Šim tīklam ir piesaistīti tūkstošiem ekspertu no visas Eiropas, 
tādējādi nodrošinot labākās iespējamās zinātniskās kompeten-
ces izmantošanu zāļu regulēšanā ES un augstākā līmeņa zināt-
nisko konsultāciju sniegšanā.

EMA un ES dalībvalstis sadarbojas 
un dalās zināšanās un pieredzē 
jauno zāļu novērtēšanā, kā arī 
apmainās ar jaunāko drošības 
informāciju. Zāļu regulēšanā 
tās ir iesaistītas un paļaujas 
viena uz otru informācijas ap-
maiņā, piemēram, saistībā ar 
ziņojumiem par zāļu blakusparā-
dībām, klīnisko pētījumu uzraudzību 
un medikamentu ražotāju pārbaudēm, kā arī atbilstību labas 
klīniskās prakses, labas ražošanas prakses, labas izplatīšanas 
prakses un labas farmakovigilances prakses principiem. Šāda 
sistēma ir iespējama un darbojas, jo ES tiesību akti paredz, ka 
zāļu apstiprināšanā un uzraudzībā visas dalībvalstis piemēro 
vienādus noteikumus un prasības.

IT sistēmas, kas savieno visus tīkla 
dalībniekus, veicina informācijas 
apmaiņu par zāļu drošuma uzrau-
dzību, klīnisko pētījumu  
apstiprināšanu un uzraudzību,  
kā arī atbilstību labas ražošanas  
un izplatīšanas prakses prasībām.

Tirdzniecības atļauja

Lai aizsargātu sabiedrības veselību un Eiropas  
iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvas, drošas  
un efektīvas zāles, visiem medikamentiem pirms  

to laišanas apgrozībā ES tirgū ir jāsaņem tirdzniecības atļauja. 
Eiropas sistēma paredz vairākus šādas atļaujas iegūšanas 
veidus.

 
Šajā bukletā ir izskaidrots, kā darbojas Eiropas zāļu regulēšanas sistēma. Tajā aprakstīts,  
kā tiek atļauta un uzraudzīta zāļu1 tirdzniecība Eiropas Savienībā (ES) un kā darbojas Eiropas 
zāļu regulēšanas tīkls, kurā ietilpst Eiropas Komisija, ES dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas 
zonas (EEZ) zāles regulējošās iestādes un Eiropas Zāļu aģentūra (EMA), lai nodrošinātu,  

ka pacientiem Eiropas Savienībā ir pieejamas kvalitatīvas, efektīvas un drošas zāles.

Centralizētā procedūra ļauj tirgot zāles, pamatojoties uz 
vienotu ES mēroga novērtējumu un tirdzniecības atļauju, kas 
ir derīga visā ES. Farmācijas uzņēmumi atļaujas saņemšanai 
iesniedz tikai vienu pieteikumu Eiropas Zāļu aģentūrā. EMA 
Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) vai Veterināro zāļu 
komiteja (CVMP) veic šo pieteikumu zinātnisko novērtējumu 
un iesaka Eiropas Komisijai izsniegt vai neizsniegt tirdzniecības 
atļauju. Eiropas Komisijas piešķirtā centralizētā tirdzniecības 
atļauja ir derīga visās ES dalībvalstīs. Centralizētā zāļu ap-
stiprināšanas procedūra ir obligāta lielākajai daļai jauno zāļu, 
tostarp medikamentiem reto slimību ārstēšanai. 

Lielākajai daļai Eiropas Savienībā pieejamo 
zāļu nepiemēro centralizēto procedūru; 
tām tirdzniecības atļaujas izsniedz 
dalībvalstu nacionālās kompetentās 
iestādes (NKI).

Ja uzņēmums vēlas saņemt tirdznie-
cības atļauju zāļu izplatīšanai vairākās 
dalībvalstīs, tas var izmantot kādu no šīm 
procedūrām:

• decentralizēto procedūru, kad uzņēmumi var 
pieteikties vienlaicīgai zāļu apstiprināšanai vairākās ES 
dalībvalstīs, ja šīs zāles vēl nav saņēmušas tirdzniecības 
atļauju nevienā ES dalībvalstī un ja tām nepiemēro 
centralizēto procedūru;

• savstarpējas atzīšanas procedūru, kad uzņēmumi, 
kuru zāles ir saņēmušas atļauju izplatīšanai vienā ES 
dalībvalstī, var pieprasīt šo atļauju atzīt arī citās ES 
dalībvalstīs. Šis process ļauj dalībvalstīm izmantot  
vienai otras zinātniskos novērtējumus.

Noteikumi un prasības, ko piemēro medikamentiem ES, ir 
vienādi, neatkarīgi no veida, kādā ir iegūta zāļu tirdzniecības 
atļauja. 

Svarīga ES zāles regulējošās sistēmas iezīme ir tās darbības 
un lēmumu pieņemšanas procesu un principu atklātība un  
pārskatāmība.

Par katrām cilvēkiem vai dzīvniekiem pare-
dzētām zālēm, kurām pēc EMA novērtēju-
ma tiek piešķirta vai atteikta tirdzniecības 
atļauja, tiek publicēts Eiropas publiskā 
novērtējuma ziņojums (EPAR). Informācija 
par tādu zāļu novērtējumu, kuru tirdzniecību ir 
atļāvusi kāda no dalībvalstīm, arī ir pieejama publiskajā  
novērtējuma ziņojumā.

1. Eiropas zāles regulēšanas sistēma neiekļauj medicīnisko iekārtu regulēšanu.

Zāļu 
regulēšanā ES 

iesaistīto ekspertu 
kompetenču un pieredzes 

daudzveidība veicina 
zināšanu, ideju un labās 
prakses apmaiņu starp 
zinātniekiem, ar nolūku 
sasniegt visaugstākos 

zāļu regulēšanas 
standartus.

Ciešā 
dalībvalstu 

sadarbība ļauj 
samazināt darbu 

pārklāšanos, pārdala 
slodzi un nodrošina 

efektīvu un lietderīgu 
zāļu regulēšanu 
un uzraudzību 

visā ES.

EMA – 
viens pie-

teikums, viens 
novērtējums un 

viena tirdzniecības 
atļauja visai  

Eiropas  
Savienībai.

Dažādi 
atļaujas 

iegūšanas 
veidi — kopīgi 

noteikumi.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000109.jsp&mid=WC0b01ac0580028a47
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Cena un kompensācija

Kad ir piešķirta tirdzniecības atļauja, lēmumi par  
zāļu cenu un tās kompensēšanu tiek pieņemti  
katras dalībvalsts līmenī, ņemot vērā zāļu potenciālo 

lomu un lietošanu konkrētās valsts veselības aprūpes  
sistēmas kontekstā.

Eiropas Komisijas loma

Eiropas Komisijai ir būtiska nozīme zāļu regulēšanas 
jomā Eiropas Savienībā. Balstoties uz EMA veikto  
zinātnisko novērtējumu, tā piešķir vai atsaka, maina 

vai aptur tirdzniecības atļaujas zālēm, kuras iesniegtas, izman-
tojot centralizēto procedūru. Tāpat Eiropas Komisija var veikt 
ES mēroga darbības gadījumos, kad rodas šaubas par dalīb-
valsts līmenī atļauju saņēmuša produkta drošumu un EMA  
Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC), pēc  
novērtējuma veikšanas ierosina visās ES dalībvalstīs īstenot 
vienotus regulējošus pasākumus. Eiropas Komisija var rīkoties 
arī saistībā ar citiem zāļu regulēšanas aspektiem:

• iniciatīvas tiesības — tā var ierosināt jaunu vai grozīt 
esošu farmācijas nozares tiesību aktu;

• īstenošana — tā var apstiprināt īstenošanas pasākumus, 
kā arī pārrauga, vai ES farmācijas nozares tiesību akti tiek 
piemēroti pareizi;

• globālā ietekme — tā nodrošina pienācīgu sadarbību 
ar starptautiskajiem partneriem un popularizē ES zāļu 
regulēšanas sistēmu pasaulē.

EMA loma

EMA ir atbildīga par farmācijas uzņēmumu izstrādāto 
zāļu, kas paredzētas lietošanai ES, zinātnisko novēr-
tēšanu, galveno uzmanību pievēršot inovatīviem un 

augsto tehnoloģiju medikamentiem. EMA tika izveidota 1995. 
Gadā, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu Eiropas zinātnisko 
resursu izmantošanu zāļu novērtēšanas, uzraudzības un far-
makovigilances jomā. 

Eksperti piedalās EMA darbā tās zinātnisko komiteju, darba 
grupu, zinātnisko padomdevēju grupu un dažādu citu ad  
hoc konsultatīvo grupu sastāvā vai arī kā dalībnieki valstu  
novērtēšanas komandās, kuras izvērtē zāles. Eksperti tiek  
piesaistīti, pamatojoties uz viņu zinātnisko kompetenci,  
un lielāko daļu ekspertu darbam EMA norīko ES dalībvalstu  
nacionālās kompetentās iestādes. Aizvien vairāk aģentūras  
darbā, tostarp zāļu novērtēšanā, iesaistās arī pacienti un  
veselības aprūpes speciālisti.

Vadlīnijas un zinātniskās konsultācijas

EMA sadarbībā ar tās zinātnisko komiteju un darba  
grupu ekspertiem izstrādā zinātniskās vadlīnijas.  
Šīs vadlīnijas atspoguļo jaunākās atziņas par norisēm 

biomedicīnas zinātņu jomā. Tās ir paredzētas zāļu izstrādātā-
jiem visā pasaulē, kuri vēlas iegūt tirdzniecības atļauju Eiropas  
Savienībā, lai palīdzētu tiem medikamentu attīstīšanas  
programmu īstenošanas gaitā un nodrošinātu, ka zāles visā  
ES tiek izstrādātas konsekventi un visaugstākajā kvalitātē.

EMA sniedz uzņēmumiem arī zinātniskas konsultācijas konkrētu 
produktu izstrādāšanai. Šis ir nozīmīgs instruments, lai sekmētu 
kvalitatīvu, efektīvu un drošu zāļu izstrādi un pieejamību  
pacientu interesēs. Zinātniskās konsultācijas var sniegt arī NKI.

EMA zinātniskās komitejas
EMA ir septiņas zinātniskās komitejas, kas veic zinātniskos 
novērtējumus:

• Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP)

• Farmakovigilances riska vērtēšanas komiteja (PRAC)

• Veterināro zāļu komiteja (CVMP)

• Retu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu komiteja (COMP)

• Ārstniecības augu līdzekļu komiteja (HMPC)

• Uzlaboto terapiju komiteja (CAT)

• Pediatrijas komiteja (PDCO)

Nacionālās kompetentās iestādes
Nacionālās kompetentās iestādes (NKI) ir atbildīgas par  
cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu regulēšanu ES un  
koordinē savu darbību Zāļu aģentūru vadītāju (HMA)  
forumā. NKI vadītāji cieši strādā ar EMA un Eiropas Komisiju, 
lai nodrošinātu  efektīvu Eiropas zāļu regulēšanas tīkla dar-
bību un veiksmīgu savstarpējo sadarbību tā ietvaros. HMA 
forums tiekas četras reizes gadā, lai apspriestu tādus tīkla 
stratēģiskos jautājumus kā, piemēram, informācijas apmai-
ņa, IT uzlabojumi un labas prakses apmaiņa, kā arī lai saska-
ņotu savstarpējās atzīšanas un decentralizētās procedūras.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb
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Atļauju izsniegšana un ražotāju 
uzraudzība

Pirms darbības uzsākšanas Eiropas Savienībā zāļu  
ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem ir jāiegūst 
licence. Par licenču piešķiršanu šo darbību veikšanai  

to teritorijā atbild katras dalībvalsts regulējošās iestādes.  
Visas ražotāju un importētāju licences tiek reģistrētas publiski 
pieejamajā Eiropas datubāzē EudraGMDP, kuru uztur EMA.

Ražotājus, kuri uzskaitīti ES teritorijā izplatāmo zāļu tirdzniecī-
bas atļaujas pieteikuma dokumentācijā, tai skaitā arī tos, kas 
atrodas ārpus Eiropas Savienības, pārbauda ES kompetenta  
iestāde, ja vien starp ES un ražotājvalsti nav noslēgts savstar-
pējās atzīšanas nolīgums (SAN). Pārbaužu rezultātiem var  
piekļūt visas dalībvalstis, un ar EudraGMDP datubāzes  
starpniecību tie ir publiski pieejami visā ES.

Dalībvalstu kontroles iestāžu līdzvērtība tiek nodrošināta un  
uzturēta ar dažādiem līdzekļiem, tostarp ar vienotiem tiesību 
aktiem, kopīgu labas ražošanas praksi, kopīgām kontrolējošo  
iestāžu procedūrām, tehnisko atbalstu, sanāksmēm,  
apmācībām, kā arī iekšējām un ārējām revīzijām.

Lai to varētu ievest ES, aktīvajai farmaceitiskajai vielai ir  
jāpievieno rakstisks labas ražošanas prakses atbilstības sertifi-
kāts no ražotājvalsts kompetentās iestādes, kas apstiprina,  
ka piemērotā labā ražošanas prakse ir vismaz līdzvērtīga ES  
atzītajiem labas ražošanas prakses standartiem. Atbrīvojumu  
no šīs prasības piemēro valstīm, kuru sistēmas aktīvo farmacei-
tisko vielu ražotāju regulēšanai un uzraudzībai ir izvērtējusi ES 
un atzinusi tās par līdzvērtīgām Eiropas Savienības sistēmām.

Pirms to var laist apgrozībā ES tirgū, ikvienai zāļu sērijai ir  
jāsaņem sertifikāts, kas apliecina, ka tā ir izgatavota un pārbau-
dīta atbilstoši labai ražošanas praksei un atbilstīgi tirdzniecības 
atļaujai. Ja produktu ražo ārpus ES un importē, tad Eiropas  
Savienībā tam ir jāveic pilna analītiskā testēšana, ja vien starp 
ES un eksportētājvalsti nav noslēgts SAN. 

Zāļu drošuma uzraudzība

Visā to dzīves cikla laikā visu Eiropas tirgū pieejamo 
zāļu drošumu uzrauga Eiropas zāļu regulēšanas  
sistēma.

EMA ir īpaša komiteja — Farmakovigilances riska vērtēšanas  
komiteja (PRAC), kas uzrauga, lai cilvēkiem paredzētās zāles 
būtu drošas. Ja rodas šaubas par kādu tādu zāļu drošumu,  
kuras ir atļauts izplatīt vairāk nekā vienā dalībvalstī, visā  
ES tiek veikti vienādi regulējošie pasākumi, un pacientiem  
un veselības aprūpes speciālistiem visās dalībvalstīs tiek  
sniegtas vienādas norādes.

Ziņas par jebkādām iespējamām blaknēm, ko novērojuši  
pacienti un veselības aprūpes speciālisti, ir jāreģistrē  
EudraVigilance – tīmeklī bāzētā ES informācijas sistēmā, kuru 
uztur EMA un kas apkopo, uzglabā un analizē ziņojumus par 
iespējamām zāļu blakusparādībām. Šos datus pastāvīgi novēro 
EMA un dalībvalstis, lai atklātu jebkādu jaunu informāciju par 
zāļu drošumu.

EMA nodrošina, ka ziņojumi par centralizēti apstiprinātu zāļu 
iespējamām blaknēm ir publiski pieejami Eiropas ziņojumu par 
iespējamām zāļu blakusparādībām datubāzē. Lietotāji šajā  
tīmekļa vietnē var apskatīt visus EudraVigilance iesniegtos  
ziņojumus par iespējamām zāļu blakusparādībām. 

PRAC plašās pilnvaras aptver visus farmakovigilances aspektus. 
Papildus risku izvērtēšanas pienākumam komiteja sniedz arī 
konsultācijas un ieteikumus Eiropas zāļu regulēšanas tīklam 
saistībā ar zāļu riska pārvaldības plānošanu un sagatavo iegu-
vumu un riska novērtējumus tirdzniecībā jau esošām zālēm.

Klīniskie pētījumi

Par klīnisko pētījumu atļaušanu un uzraudzību ir  
atbildīga tā dalībvalsts, kurā notiek attiecīgais pētījums.  
ES atļautie klīniskie pētījumi ir uzskaitīti Eiropas  

klīnisko pētījumu datubāzē (EudraCT). NKI un klīnisko  
pētījumu sponsori šajā datubāzē iekļauj informācijas protokolus 
un klīnisko pētījumu rezultātus. Daļa šīs informācijas ir publiski 
pieejama ES klīnisko pētījumu reģistrā.

Starptautiskā sadarbība

Eiropas Komisija un EMA, sadarbībā ar ES dalībvalstīm, 
strādā, lai veidotu ciešāku saikni ar partnerorganizāci-
jām visā pasaulē. Šo darbību mērķis ir veicināt savlai-

cīgu zāļu regulēšanas un zinātniskās pieredzes apmaiņu, kā arī  
labas prakses izstrādāšanu zāļu regulēšanas jomā visā pasaulē.

Eiropas Komisija un EMA sadarbojas ar Pasaules Veselības orga-
nizāciju (PVO) dažādu jautājumu risināšanā, tai skaitā saistībā 
ar zālēm, kuras paredzēts izplatīt ārpus ES (zāles, kuras EMA ir 
izvērtējusi saskaņā ar tā dēvēto «58. panta procedūru»), zāļu 
kvalitāti un starptautisko nepatentēto nosaukumu piešķiršanu. 

Eiropas Savienībā viens no galvenajiem daudzpusējas starptau-
tiskās sadarbības forumiem ir Starptautiskā padome cilvēkiem 
paredzēto farmaceitisko produktu tehnisko prasību harmonizāci-
jai  (ICH), kas apvieno Eiropas, Japānas un Amerikas Savienoto 
Valstu zāles regulējošās iestādes un farmaceitisko nozari.  
ICH mērķis ir nodrošināt, lai saskaņotas prasības attiecībā uz 
zāļu drošumu, kvalitāti un efektivitāti būtu galvenais kritērijs, 
apstiprinot un licencējot jaunas zāles. Veterinārā starptautiskā 
harmonizācijas konference (VICH) ir līdzvērtīgs forums  
veterināro zāļu jomā.

Sabiedriskā uzklausīšana
ES tiesību akti farmakovigilances jomā ļauj PRAC zāļu 
drošuma izvērtēšanas procesā nepieciešamības gadījumā 
rīkot sabiedrisko uzklausīšanu. Sabiedriskās uzklausīšanas 
mērķis ir palīdzēt komitejai lēmumu pieņemšanā, sniedzot 
dažādus viedokļus un perspektīvas, zināšanas un atziņas par 
to, kā zāles tiek izmantotas klīniskajā praksē. 

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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EMA un daudzas NKI piedalās arī Farmaceitiskās inspekcijas 
konvencijā un Farmaceitiskās inspekcijas sadarbības shēmā  
(kopumā dēvēta par PIC/S), kas ir starptautisks farmaceitisko 
kontroles iestāžu sadarbības forums labas ražošanas prakses jomā. 

Sadarbība zāļu regulēšanas jomā un informācijas apmaiņa  
ar starptautiskiem regulatoriem notiek arī ar Starptautiskā  
farmaceitisko regulatoru foruma (IPRF) starpniecību. 

Nesen pasaules aģentūru līmenī tika izveidots stratēģisks  
forums — Starptautiskā zāles regulējošo iestāžu koalīcija  
(ICMRA). ICMRA ir uz brīvprātīgas dalības principiem veidota 
vispasaules zāles regulējošo iestāžu augstākā līmeņa vadītāju 
apvienība, kas nodrošina stratēģisko koordinēšanu, interešu  
pārstāvību un līderību.

Tāpat ir noslēgti arī vairāki divpusējās sadarbības nolīgumi,  
ar mērķi veicināt apmaiņu ar svarīgu informāciju par zālēm  
starp regulatoriem Eiropas Savienībā un ārpus tās.

Eiropas Ekonomikas Zonu 
(EEZ) veido 28 ES 
dalībvalstis, kā arī: 

ES dalībvalstis: 28 

Eiropas Savienība — nozīmīgākie fakti
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Regulējošās zinātnes atbalstīšana ārpus 
Eiropas Savienības — 58. panta procedūra

Sadarbībā ar PVO, Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) 
veic zinātniskos novērtējumus un sniedz atzinumus par zālēm, 
kuras ir paredzēts izplatīt vienīgi ārpus ES. Izvērtējot šos 
medikamentus, CHMP piemēro tādus pat stingrus standartus 
kā zālēm, kuras paredzēts izplatīt ES tirgū. Zāles, kuras var 
pretendēt uz šīs procedūras piemērošanu (to nosaka aģentūras 
dibināšanas regulas 58. pants), ir paredzētas tādu slimību 
profilaksei vai ārstēšanai, kuras ietekmē sabiedrības veselību 
globālā mērogā. Tās ir, piemēram, vakcīnas, ko izmanto PVO 
paplašinātajā imunizācijas programmā vai aizsardzībai no 
nozīmīgākajām slimībām, kas apdraud sabiedrības veselību, 
kā arī medikamenti, kas paredzēti tādu slimību kā HIV/AIDS, 
malārijas vai tuberkulozes apkarošanai.

Eiropas 
Savienība (ES) 

ir izveidojusi vienotu 
tirgu, kas balstīts uz 

standartizētu tiesību aktu 
sistēmu, kas ir jāievēro visām 
dalībvalstīm. Vieni un tie paši 

noteikumi un saskaņotas 
procedūras zāļu apstiprināšanā 

un zāļu drošuma uzraudzībā 
attiecas uz, un ir jāievēro 

visām dalībvalstīm.

Pievienošanās 
Eiropas 

Savienībai nozīmē 
apņemšanos piemērot 
acquis communautaire 

(ES kopienas tiesību aktu 
un vadlīniju kopumu), lai 
nodrošinātu, ka visas ES 

dalībvalstis darbojas 
saskaņā ar vienotiem 

standartiem. 

Iedzīvotāju skaits:  
vairāk nekā 500 miljoni

IKP:  
EUR 12,9 triljoni

Oficiālās valodas:  
24

Zāles regulējošo iestāžu skaits:  
vairāk nekā 50

Austrija Beļģija Bulgārija Horvātija Kipra Čehija Dānija Igaunija Somija Francija Vācija Grieķija Ungārija  Īrija

 Itālija Latvija Lietuva Luksemburga Malta Nīderlande Polija Portugāle Rumānija Slovākija Slovēnija Spānija Zviedrija Apvienotā Iceland Liechtenstein NorwayIslande Lihtenšteina Norvēģija  
Karaliste
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