
An agency of the European Union

Európsky systém regulácie liekov
Jednotný prístup k regulácii liekov  
v Európskej únii



Európsky systém regulácie liekov
Jednotný prístup k regulácii liekov v Európskej únii

EMA/716925/2016 2

Systém regulácie liekov v EÚ

Európsky systém regulácie liekov je založený na sieti 
približne 50 regulačných orgánov z 31 štátov EHP  
(28 členských štátov EÚ a Island, Lichtenštajnsko 

a Nórsko), Európskej komisie a agentúry EMA. Práve vďaka 
tejto sieti je regulačný systém EÚ jedinečný.

Sieť podporujú tisícky expertov  
z celej Európy, čo jej umožňuje 
získavať tie najlepšie vedecké 
poznatky na účely regulácie  
liekov v EÚ a poskytovania  
vedeckého poradenstva tej  
najvyššej kvality.

Agentúra EMA a členské štáty 
spolupracujú a spoločne používajú 
odborné znalosti pri hodnotení nových 
liekov a nových informácií o ich bezpečnosti. Tiež sa na seba 
navzájom spoliehajú pri výmene informácií v oblasti regulácie 
liekov, napríklad pokiaľ ide o oznamovanie vedľajších účinkov 
liekov, dohľad nad klinickým skúšaním a vykonávanie kontroly 
u výrobcov liekov a tiež dodržiavanie správnej klinickej praxe 
(SKP), správnej výrobnej praxe (SVP), správnej distribučnej 
praxe (SDP) a správnej farmakovigilančnej praxe (SFP).  
Funguje to, pretože právne predpisy EÚ vyžadujú, aby každý 
členský štát postupoval podľa tých istých pravidiel a požiada-
viek, pokiaľ ide o schvaľovanie a monitorovanie liekov.

Systémy IT, ktoré spájajú všetky  
strany v sieti, umožňujú výme-
nu informácií o aspektoch, ako 
je bezpečnostné monitorovanie 
liekov, schvaľovanie klinických 
skúšaní a dohľad nad nimi, ale-
bo súlad so správnou výrobnou 
a distribučnou praxou.

Povolenia na  
uvedenie na trh

Kvôli ochrane zdravia verejnosti a zabezpečeniu  
vysoko kvalitných, bezpečných a účinných liekov pre 
európskych občanov musia byť všetky lieky pred  

uvedením na trh v EÚ schválené. Európsky systém ponúka 
rôzne cesty pre takéto schvaľovanie.

 
Táto brožúrka vysvetľuje, ako funguje európsky systém regulácie liekov. Opisuje sa v nej, 
ako sa v Európskej únii (EÚ) schvaľujú a monitorujú lieky1 a ako funguje európska sieť pre 
reguláciu liekov – partnerstvo medzi Európskou komisiou, regulačnými orgánmi pre lieky 
v členských štátoch EÚ a Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Európskou agentúrou 

pre lieky (EMA) – aby sa zabezpečilo, že pacienti v EÚ budú mať prístup k vysoko kvalitným, účinným 
a bezpečným liekom.

Centralizovaný postup umožňuje uvedenie lieku na trh 
na základe jediného celoeurópskeho hodnotenia a povolenia 
na uvedenie na trh, ktoré je platné v celej EÚ. Farmaceutické 
spoločnosti predkladajú jedinú žiadosť o schválenie agentúre 
EMA. Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) alebo  
Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) potom vykoná 
vedecké posúdenie žiadosti a Európskej komisii predloží  
odporúčanie, či by malo byť lieku udelené povolenie na uve-
denie na trh, alebo nie. Po tom, čo Európska komisia vydá 
centralizované povolenie na uvedenie na trh, toto povolenie 
je platné vo všetkých členských štátoch EÚ. Použitie centrali-
zovaného postupu je povinné pre väčšinu inovačných liekov, 
vrátane liekov na zriedkavé choroby.

Väčšina liekov schválených v EÚ nepatrí 
do centralizovaného postupu, schvaľu-
jú ich príslušné vnútroštátne orgány 
v členských štátoch.

Keď spoločnosť chce schváliť liek 
v niekoľkých členských štátoch, môže 
postupovať podľa jedného z týchto  
postupov:

• decentralizovaný postup, pri ktorom spoločnosti 
môžu požiadať o simultánne schválenie lieku vo viac ako 
jednom členskom štáte EÚ, ak liek ešte nebol povolený 
v žiadnom členskom štáte EÚ a nevzťahuje sa naň 
centralizovaný postup;

• postup vzájomného uznávania, pri ktorom môžu 
spoločnosti, ktoré majú liek povolený v jednom členskom 
štáte EÚ, požiadať o povolenie v iných členských štátoch 
EÚ. Tento proces umožňuje členským štátom vzájomne 
sa spoliehať na vedecké hodnotenia.

Pravidlá a požiadavky, ktoré sa vzťahujú na farmaceutiká v EÚ, 
sú rovnaké bez ohľadu na spôsob povoľovania lieku. 

Transparentnosť vo fungovaní a prijímaní rozhodnutí je dôleži-
tým prvkom regulačného systému EÚ pre lieky. 

Európska verejná hodnotiaca správa, alebo 
EPAR, sa publikuje pre všetky humánne  
alebo veterinárne lieky, ktorým bolo po  
hodnotení agentúrou EMA udelené  
alebo odopreté povolenie na uvedenie 
na trh. V prípade liekov, ktoré povolil člen-
ský štát, sú údaje o hodnotení lieku tiež 
k dispozícii vo verejnej hodnotiacej správe.

1. Regulácia zdravotníckych pomôcok nepatrí medzi kompetencie európskeho systému regulácie liekov.

Rôznorodosť 
expertov, ktorí 

sa podieľajú na regulácii 
liekov v EÚ, podporuje 

výmenu vedomostí, nápadov 
a najlepších postupov medzi 

vedcami v snahe o tie 
najvyššie normy pre 

reguláciu liekov.

Tým, že 
členské štáty 

tesne spolupracujú, 
redukujú duplikáciu, 
delia si medzi sebou 

pracovnú záťaž a 
zabezpečujú účinnú a 
efektívnu reguláciu 

liekov v EÚ.

Agentúra 
EMA umožňuje 
jednu žiadosť, 

jedno hodnotenie, 
jedno povolenie na 
uvedenie na trh 

pre celú EÚ.

Rôzne 
spôsoby 

povoľovania: 
jeden súbor 
spoločných 
pravidiel.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000109.jsp&mid=WC0b01ac0580028a47
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Tvorba cien a krytie výdavkov

Po udelení povolenia na uvedenie na trh sa rozhodnutia 
o cene a náhradách prijímajú na úrovni jednotlivých 
členských štátov, pričom sa prihliada na potenciálnu 

úlohu a použitie lieku v kontexte národného systému zdravotnej 
starostlivosti v danom štáte.

Úloha Európskej komisie

Európska komisia hrá pri regulácii liekov v EÚ dôležitú 
úlohu. Na základe vedeckého hodnotenia, ktoré vyko-
náva agentúra EMA, udeľuje alebo odopiera, mení ale-

bo pozastavuje povolenie na uvedenie na trh v prípade liekov, 
ktorých žiadosti boli predložené prostredníctvom centralizova-
ného postupu. Tiež prijíma opatrenia platné pre celú EÚ, ak sa 
v prípade vnútroštátne povoleného produktu zistí bezpečnostný 
problém a ak sa po hodnotení výborom PRAC agentúry EMA  
považujú harmonizované regulačné opatrenia vo všetkých  
členských štátoch za potrebné. Európska komisia tiež môže  
prijať opatrenia týkajúce sa iných aspektov regulácie liekov:

• právo na iniciatívu – môže navrhnúť nové alebo zmeniť 
existujúce právne predpisy pre farmaceutický sektor;

• implementácia – môže prijať implementačné opatrenia 
a tiež dohliadať na správne uplatňovanie zákonov 
EÚ o farmaceutikách;

• globálny presah – zabezpečuje vhodnú spoluprácu 
s príslušnými medzinárodnými partnermi a globálne 
podporuje regulačný systém EÚ.

Úloha agentúry EMA

Agentúra EMA je zodpovedná za vedecké hodnotenie 
predovšetkým inovačných a moderných liekov, ktoré 
vyvíjajú farmaceutické spoločnosti na používanie v EÚ. 

Agentúra EMA bola založená v roku 1995, aby zabezpečovala 
najlepšie využívanie vedeckých zdrojov v Európe pri hodnotení 
liekov, dohľade nad nimi a farmakovigilancii. 

Odborníci sa podieľajú na práci agentúry EMA ako členovia  
vedeckých výborov, pracovných skupín, vedeckých poraden-
ských skupín a iných dočasných poradenských skupín, alebo 
ako členovia národných hodnotiacich tímov, ktoré hodnotia  
lieky. Odborníci sú vyberaní na základe ich vedeckých  
odborných znalostí a väčšinu z nich poskytujú agentúre  
EMA príslušné vnútroštátne orgány členských štátov.  
Do práce agentúry, vrátane hodnotenia liekov, sú stále  
väčšou mierou zapojení pacienti a zdravotnícki pracovníci.

Usmernenia a vedecké poradenstvo

Agentúra EMA pripravuje vedecké usmernenia  
v spolupráci s odborníkmi z jej vedeckých výborov  
a pracovných skupín. Tieto usmernenia odrážajú  

najnovšie úvahy o vývoji v oblasti biomedicíny. Sú dostupné 
globálne pre všetkých tvorcov liekov, ktorí chcú predložiť žiadosť 
o vydanie povolenia na uvedenie na trh v EÚ, aby ich usmer-
nili v ich programoch vývoja a aby zabezpečili, že lieky v celej 
EÚ budú dôsledne vyvinuté v tej najvyššej kvalite.

Agentúra EMA tiež poskytuje spoločnostiam pri vývoji liekov  
vedecké poradenstvo špecifické pre konkrétny produkt. Je to 
dôležitý nástroj, ktorý umožňuje vývoj a dostupnosť vysoko 
kvalitných, účinných a bezpečných liekov pre prespech  
pacientov. Vedecké poradenstvo môžu poskytovať aj príslušné 
vnútroštátne orgány.

Vedecké výbory agentúry EMA
Agentúra EMA má sedem vedeckých výborov, ktoré 
vykonávajú vedecké hodnotenia:

• Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP)

• Výbor pre hodnotenie farmakovigilančných rizík (PRAC)

• Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CMVP)

• Výbor pre lieky na ojedinelé ochorenia (COMP)

• Výbor pre rastlinné lieky (HMPC)

• Výbor pre inovatívnu liečbu (CAT)

• Pediatrický výbor (PDCO)

Príslušné vnútroštátne orgány
Príslušné vnútroštátne orgány, zodpovedné za reguláciu  
humánnych a veterinárnych liekov v EÚ, koordinujú svoju 
prácu vo fóre nazvanom vedúci pracovníci agentúr pre 
lieky (HMA). Vedúci pracovníci príslušných vnútroštátnych 
orgánov úzko spolupracujú s agentúrou EMA a Európskou  
komisiou, aby zabezpečili účinnú a efektívnu spoluprácu 
v európskej regulačnej sieti pre lieky a fungovanie tejto  
siete. Fórum HMA sa stretáva štyrikrát do roka, aby riešilo 
kľúčové strategické otázky v sieti, ako je výmena informácií, 
vývoj v oblasti IT a zdieľanie správnych praxí a aby zefektív-
nili vzájomné uznávanie a decentralizované postupy.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb
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Povolenie a dohľad nad výrobcami

Výrobcovia, dovozcovia a distribútori liekov v EÚ  
musia mať na vykonávanie týchto činností povolenie. 
Za udelenie povolenia na takéto činnosti na území  

príslušného štátu nesú zodpovednosť regulačné orgány  
každého členského štátu. Všetky povolenia na výrobu a dovoz 
sa zadávajú do verejne dostupnej európskej databázy  
EudraGMDP, ktorú spravuje agentúra EMA.

Príslušný orgán EÚ kontroluje výrobcov uvedených v  
dokumentácii k žiadosti pre liek, ktorý má byť uvedený na trh  
v EÚ, vrátane tých, ktorí majú sídlo mimo EÚ, pokiaľ medzi 
EÚ a štátom výrobcu nie je podpísaná dohoda o vzájomnom 
uznávaní (DVU). K výsledkom kontroly sa môžu dostať všetky 
členské štáty a tieto výsledky sú verejne dostupné v EÚ  
prostredníctvom databázy EudraGMDP.

Ekvivalencia medzi inšpektorátmi členských štátov sa za-
bezpečuje a udržiava rôznymi spôsobmi, vrátane spoločných 
právnych predpisov, spoločnej správnej výrobnej praxe,  
spoločných postupov pre inšpektoráty, technickej podpory, 
porád, školení a interných a externých auditov.

Aby sa aktívna farmaceutická látka mohla dovážať do EÚ, musí 
k nej byť pripojené písomné potvrdenie vydané príslušným or-
gánom štátu, v ktorom sa vyrába, potvrdzujúce uplatňovanie 
správnej výrobnej praxe, ktorá je prinajmenšom ekvivalentná 
štandardom správnej výrobnej praxe EÚ. Výnimka sa vzťahuje 
na niektoré štáty, ktoré požiadali o svoje vlastné regulačné 
systémy pre dohľad nad výrobcami aktívnych farmaceutických 
látok posudzovaných EÚ a o ktorých sa zistilo, že sú ekviva-
lentné s EÚ.

Každá šarža liekov musí mať osvedčenie, že bola vyrobená 
a testovaná v súlade so správnou výrobnou praxou a v súla-
de s povolením na uvedenie na trh predtým, ako sa uvedie 
na trh v EÚ. Ak sa produkt vyrába mimo EÚ a dováža sa, 
musí podstúpiť analytické testovanie v EÚ, pokiaľ nie je medzi 
EÚ a exportujúcim štátom podpísaná dohoda o vzájomnom 
uznávaní (DVU). 

Bezpečnostné monitorovanie liekov

Európsky regulačný systém pre lieky monitoruje bezpeč-
nosť všetkých liekov, ktoré sú dostupné na európskom 
trhu, a to počas ich celej doby používania.

Agentúra EMA má výbor vyhradený pre bezpečnosť liekov na  
humánne použitie – Výbor pre hodnotenie farmakovigilančných 
rizík, alebo PRAC. V prípade bezpečnostného problému lieku,  
ktorý je povolený vo viac ako jednom členskom štáte, v EÚ 
sa uplatní rovnaké regulačné opatrenie a pacientom a zdravot-
níckym pracovníkom vo všetkých členských štátoch sa dostane 
to isté usmernenie.

Všetky podozrenia na vedľajšie účinky, ktoré oznámili pacienti 
a zdravotnícki pracovníci, musia byť zadané do systému Eudra-
Vigilance, čo je webový informačný systém EÚ, ktorý spravuje 
agentúra EMA, ktorá zbiera, spravuje a analyzuje správy o podo-
zrení na vedľajšie účinky liekov. Tieto údaje neustále monitoruje 
agentúra EMA a členské štáty, aby bolo možné identifikovať  
akékoľvek nové bezpečnostné informácie.

Agentúra EMA zabezpečuje prístup verejnosti k správam  
o podozreniach na vedľajšie účinky pri centrálne povoľovaných 
liekoch v európskej databáze správ o podozrení na reakciu 
na liek. Táto webová stránka umožňuje používateľom prezerať 
si všetky správy o podozrení na vedľajšie účinky zadané do  
systému EudraVigilance 

Výbor pre hodnotenie farmakovigilančných rizík (PRAC) má  
širokú pôsobnosť, ktorá pokrýva všetky aspekty farmakovigi-
lancie. Okrem plnenia úlohy v oblasti hodnotenia rizík výbor 
poskytuje aj poradenstvo a vydáva odporúčania pre európsku 
regulačnú sieť pre lieky týkajúce sa plánovania riadenia rizík 
a posúdenia prínosu a rizika liekov po uvedení na trh.

Klinické skúšania

Povolenie klinických skúšaní a dohľad nad nimi patrí 
do pôsobnosti členského štátu, v ktorom sa skúšanie 
realizuje. Európska databáza klinických skúšaní 

(EudraCT) sleduje, ktoré klinické skúšania boli v EÚ povolené. 
Používajú ju príslušné vnútroštátne orgány a sponzori  
klinických skúšaní na zadávanie informačných protokolov  
a výsledkov klinických skúšaní. Verziu týchto informácií  
agentúra EMA zverejňuje prostredníctvom svojho registra  
klinických skúšaní v EÚ.

Medzinárodná spolupráca

Európska komisia a agentúra EMA, v úzkej spoluprá-
ci s členskými štátmi, pracujú na vytvorení tesných 
vzťahov s partnerskými organizáciami na celom svete. 

Cieľom týchto aktivít je podporovať včasnú výmenu regulačných 
a vedeckých odborných znalostí a definovať správnu prax  
v oblasti regulácie na celom svete.

Európska komisia a agentúra EMA spolupracujú so Svetovou 
zdravotníckou organizáciou (WHO) v celej rade oblastí, vráta-
ne liekov určených na trh mimo EÚ (lieky posudzované „podľa 
článku 58“ agentúry EMA), kvality liekov a tvorby medzinárod-
ných generických názvov. 

Pre EÚ je jedným z hlavných fór pre multilaterálnu medziná-
rodnú spoluprácu Medzinárodná rada pre zosúladenie technic-
kých požiadaviek na lieky na humánne použitie (ICH), ktorá 
spája regulačné orgány pre lieky a farmaceutický priemysel 
Európy, Japonska a Spojených štátov amerických. ICH sa  
venuje harmonizácii v oblasti bezpečnosti, kvality a účinnosti, 
ako hlavnému kritériu pri schvaľovaní a povoľovaní nových  
liekov. Pre veterinárne lieky je ekvivalentným fórom Medziná-
rodná veterinárna konferencia pre harmonizáciu (VICH).

Verejné rokovanie
Okrem toho, právne predpisy EÚ v oblasti farmakovigi-
lancie umožňujú výboru PRAC viesť počas posúdenia bez-
pečnosti liekov verejné rokovania, ak to výbor považuje 
za vhodné. Cieľom verejných rokovaní je podporovať roz-
hodovanie výboru tým, že poskytnú perspektívy, vedomosti 
a náhľad na spôsob, akým sa lieky používajú v klinickej praxi.

http://www.adrreports.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
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Agentúra EMA a mnoho príslušných vnútroštátnych orgánov 
sú tiež zapojení do dohovoru o farmaceutickej kontrole  
a kooperačnej schéme farmaceutickej kontroly (spoločne 
označované ako PIC/S), úzkej spolupráce medzi farmaceutic-
kými kontrolnými orgánmi v oblasti správnej výrobnej praxe.

Regulačná spolupráca a výmena informácií s medzinárodnými 
regulačnými orgánmi je tiež zabezpečená prostredníctvom 
medzinárodného fóra farmaceutických regulačných orgánov 
(IPFR).

Nedávno sa vytvorilo strategické fórum na úrovni globálnych 
agentúr – Medzinárodná koalícia regulačných orgánov pre  
lieky (ICMRA). ICMRA je dobrovoľný subjekt regulačných  
orgánov pre lieky na úrovni exekutívy na celom svete, ktorý 
poskytuje strategickú koordináciu, advokáciu a vedenie.

Podpísaných je aj veľa bilaterálnych dohôd o spolupráci, ktoré 
umožňujú výmenu dôležitých informácií o liekoch medzi  
regulačnými orgánmi v rámci EÚ a mimo nej.

Európský hospodársky 
priestor (EHP) tvorí  

28 členských štátov EÚ a: 

Členské štáty EÚ: 28

Európska únia – kľúčové fakty

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

Podpora regulačnej vedy mimo EÚ –  
postup podľa článku 58

Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) môže vykoná-
vať vedecké hodnotenia a vydávať stanoviská v spolupráci 
so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), pokiaľ ide 
o lieky na použitie výhradne mimo EÚ. Pri hodnotení týchto 
liekov výbor CHMP uplatňuje tie isté prísne normy ako pri 
liekoch určených na použitie v EÚ. Lieky, pre ktoré je možné 
použiť tento postup, ktorý je odvodený od článku 58 nariade-
nia, ktorým sa zriaďuje agentúra, sa používajú na prevenciu 
proti chorobám, ktoré majú vplyv na zdravie verejnosti v glo-
bále, alebo na ich liečbu. Patria sem očkovacie látky, ktoré 
sa používajú v Rozšírenom programe imunizácie organizácie 
WHO alebo na ochranu proti chorobám prioritným z hľadis-
ka zdravia verejnosti, ako aj lieky na liečbu chorôb, na ktoré 
sa zameriava organizácia WHO, ako sú HIV/AIDS, malária 
alebo tuberkulóza.

Európska únia 
(EÚ) vytvorila 

jednotný trh vďaka 
štandardizovanému 

systému zákonov, ktoré sa 
uplatňujú vo všetkých jej 

členských štátoch. Pokiaľ ide 
o schvaľovanie liekov a dohľad 

a ich bezpečnosťou, vo všetkých 
členských štátoch sa uplatňujú 

tie isté pravidlá a 
harmonizované 

postupy.

Vstup do EÚ 
znamená záväzok 
uplatňovať „acquis 

communautaire“(súbor 
právnych predpisov 

a usmernení EÚ), aby sa 
zabezpečilo, že všetky 
členské štáty EÚ budú 

postupovať podľa 
rovnakých noriem. 

Počet obyvateľov:  
viac ako 500 mil.

HDP:  
EUR 12,9 bil.

Úradné jazyky:  
24

Regulačné orgány pre lieky:  
50+

Rakúsko Belgicko Bulharsko Chorvátsko Cyprus Česká Dánsko Estónsko Fínsko Francúzko Nemecko Grécko Maďarsko Írsko

Taliansko Lotyšsko Litva Luxembursko Malta Holandsko Poľsko Portugalsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Španielsko Švédsko Velká Británia Island Lichtenštajnsko Nórsko  

republika
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