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Regulativni sistem EU za zdravila

Evropski regulativni sistem za zdravila temelji na mreži, 
ki jo sestavlja približno 50 regulativnih organov za zdra-
vila iz 31 držav Evropskega gospodarskega prostora (28 

držav članic EU ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška), Evropska 
komisija in Evropska agencija za zdravila. Regulativni sistem 
EU je zaradi te mreže edinstven.

Mreža ima dostop do na tisoče  
strokovnjakov iz vse Evrope,  
kar ji omogoča razpolaganje 
z najboljšim možnim strokov-
nim znanjem za regulacijo 
zdravil v EU in strokovno  
svetovanje najvišje kakovosti.

Evropska agencija za zdravila 
in države članice sodelujejo in si 
izmenjujejo strokovno znanje pri 
ocenjevanju novih zdravil in novih in-
formacij o varnosti. Prav tako si medsebojno izmenjujejo  
informacije o regulaciji zdravila, na primer v zvezi s poročanjem 
o neželenih učinkih zdravil, nadzoru kliničnega preskušanja in  
izvajanja pregledov proizvajalcev zdravil ter o skladnosti glede 
dobre klinične prakse, dobre proizvodne prakse, dobre distribucij-
ske prakse in dobre farmakovigilančne prakse. Tak sistem je učin-
kovit, ker zakonodaja EU od vsake države članice zahteva, da ta 
deluje v skladu z istimi pravili in zahtevami, 
kar zadeva odobritev in nadzor zdravil.

IT sistemi, ki povezujejo vse člane 
mreže, olajšujejo izmenjavo  
informacij na področjih, kot 
so spremljanje varnost zdravili, 
odobritev in nadziranje kliničnega 
preskušanja ali skladnost z dobro 
proizvodno in distribucijsko prakso.

Dovoljenja za 
promet z zdravilom

Da bi zaščitili javno zdravje in zagotovili dostop do vi-
sokokakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil za vse 
evropske državljane, morajo v EU vsa zdravila prejeti 

dovoljenje, preden se lahko dajo na trg. Evropski sistem ponuja 
več načinov za pridobitev takšnega dovoljenja.

 
V tej brošuri je opisano, kako deluje evropski regulativni sistem za zdravila. Pojasnjeno je, 
kako so v Evropski uniji (EU) odobrena in nadzorovana zdravila1 in kako evropska regulativna 
mreža za zdravila – partnerstvo med Evropsko komisijo, regulativni organi za zdravila  
v državah članicah EU in v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) in Evropsko agencijo 

za zdravila (EMA) – bolnikom v EU zagotavlja dostop do visokokakovostnih, učinkovitih in varnih zdravil.

Centralizirani postopek dovoljuje promet z zdravilom na 
podlagi enega ovrednotenja, ki velja za celotno EU, in dovolje-
nja za promet, ki velja za celotno EU. Farmacevtska podjetja 
predložijo eno vlogo za pridobitev dovoljenja pri Evropski agen-
ciji za zdravila. Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini 
(CHMP) pri agenciji oziroma Odbor za zdravila za uporabo v vete-
rinarski medicini (CVMP) nato opravi znanstveno oceno vloge in 
poda priporočilo Evropski komisiji, ali naj se dovoljenje za promet 
izda ali ne. Ko ga odobri Evropska komisija, je centralizirano do-
voljenje za promet veljavno v vseh državah članicah EU. Uporaba 
centraliziranega postopka je obvezna pri večini inovativnih zdravil, 
vključno z zdravili za redke bolezni.

Večina zdravil, za katera se izda dovoljenje 
za promet v EU, ne spada na področje 
uporabe centraliziranega postopka, 
temveč jih odobrijo nacionalni pristojni 
organi v državah članicah.

Ko podjetje želi pridobiti dovoljenje za 
promet z zdravilom v več državah članicah, 
lahko uporabi enega od naslednjih postopkov:

• decentralizirani postopek, pri čemer podjetje istočasno 
predloži vlogo za dovoljenje za promet z zdravilom v več 
kot eni državi članici EU, pod pogojem, da to zdravilo še ni 
prejelo dovoljenja za promet v nobeni državi EU in ne sodi 
v okvir centraliziranega postopka;

• postopek z medsebojnim priznavanjem, pri čemer 
lahko podjetja, ki so za zdravilo pridobila dovoljenje 
za promet v eni državi članici EU, zaprosijo za priznanje 
dovoljenja v drugih državah EU. Ta postopek dopušča 
državam članicam, da se zanašajo na znanstvene ocene 
drugih držav članic.

Pravila in zahteve, ki veljajo za zdravila v EU, so enaki ne glede 
na način pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom. 

Preglednost v zvezi z načinom dela in sprejemanjem odloči-
tev je pomembna lastnost evropskega regulativnega sistema 
za zdravila. 

Evropsko javno poročilo o oceni zdravila ali EPAR se izda za vsa-
ko zdravilo za uporabo v humani ali veterinarski 
medicini, ki je na podlagi ocene agencije 
EMA prejelo dovoljenje za promet oziroma 
je bilo zanj dovoljenje za promet zavrnjeno. 
Podrobnosti glede zdravil, ki so dovoljenje 
prejela s strani držav članic, so prav tako 
na voljo v javnem poročilu o oceni zdravila.

1. Regulacija medicinskih pripomočkov ne spada med pristojnosti evropskega regulativnega sistema za zdravila.

Z najrazličnejšimi 
strokovnjaki, 

vključenimi v regulacijo 
zdravil v EU, se spodbuja 
izmenjava znanja, zamisli 
in dobrih praks med 

znanstveniki v prizadevanju, 
da bi dosegli najvišje 
standarde za regulacijo 

zdravil. 

S tesnim 
sodelovanjem 
države članice 

zmanjšujejo možnost 
podvajanja, si porazdelijo 
delovno obremenitev 

in zagotavljajo 
učinkovito in uspešno 
regulacijo zdravil 
po vsej EU.

Agencija 
EMA omogoča 
eno prošnjo, 
eno oceno in 
eno dovoljenje 
za promet za 
celotno EU.

Različni 
načini 

pridobitve 
dovoljenja: 
enoten sklop 
skupnih 
pravil.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000109.jsp&mid=WC0b01ac0580028a47
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Oblikovanje cen in povračilo

Po dodelitvi dovoljenja za promet se cena in povračilo 
določita na ravni posameznih držav članic, ob upošteva-
nju morebitne vloge in uporabe zdravila v nacionalnem 

zdravstvenem sistemu zadevne države.

Vloga Evropske komisije

Evropska komisija igra pomembno vlogo pri regula-
ciji zdravil v EU. Komisija na podlagi strokovne ocene 
agencije EMA odobri, zavrne, spremeni ali začasno 

odvzame dovoljenje za promet z zdravilom, za katerega je bila 
vloga predložena v okviru centraliziranega postopka. Prav tako 
lahko Komisija ukrepa na ravni EU v primeru odkrite varnostne 
grožnje v zvezi z nacionalno odobrenim zdravilom ali v primeru, 
da odbor agencije EMA za ocenjevanje tveganja na področju far-
makovigilance oceni, da je potrebno uskladiti regulativne ukrepe 
v vseh državah članicah. Evropska komisija lahko ukrepa tudi 
v zvezi z drugimi vidiki regulacije zdravil:

• Pravica do pobude – lahko predlaga novo ali spremenjeno 
zakonodajo za farmacevtski sektor;

• Izvajanje – lahko sprejme izvedbene ukrepe in nadzoruje 
pravilno uporabo prava EU na področju zdravil;

• Globalno delovanje – zagotavlja ustrezno sodelovanje 
z zadevnimi mednarodnimi partnerji in promovira 
regulativni sistem EU po svetu.

Vloga agencije EMA

Agencija EMA je odgovorna za znanstveno vrednotenje, 
predvsem inovativnih in visokotehnoloških zdravil, ki jih 
razvijejo farmacevtska podjetja za uporabo v EU. Agen-

cija EMA je bila ustanovljena leta 1995 z namenom, da zagotavlja 
najboljšo uporabo znanstvenih virov po vsej Evropi za vrednotenje, 
nadzor in farmakovigilanco zdravil. 

Strokovnjaki z agencijo EMA sodelujejo kot člani znanstvenih od-
borov, delovnih skupin, znanstvenih svetovalnih skupin in drugih 
ad hoc svetovalnih skupin ali kot člani nacionalnih ocenjevalnih 
skupin, ki ocenjujejo zdravila. Strokovnjaki so izbrani na podlagi 
svojega strokovnega znanja, večinoma pa jih na voljo agenciji 
EMA dajejo pristojni nacionalni organi v državah članicah. V de-
javnost agencije je vključenih vse več bolnikov in zdravstvenih 
delavcev, tudi pri ocenjevanju zdravil.

Smernice in znanstveni nasveti

Agencija EMA v sodelovanju s strokovnjaki iz svojih znan-
stvenih odborov in delovnih skupin pripravlja znanstvene 
smernice. Te smernice odražajo najnovejša dognanja 

glede razvoja v biomedicinski znanosti. Na voljo so vsem razvijalcem 
zdravil po svetu, ki želijo predložiti vlogo za dovoljenje za promet 
v EU. Na ta način jih vodijo skozi njihove razvojne programe ter za-
gotavljajo, da se zdravila po vsej EU razvijajo dosledno in na najvišji 
kakovostni ravni.

Agencija EMA prav tako podjetjem pri razvoju zdravil ponuja 
znanstvene nasvete za posamezne proizvode. To je pomemben 
način, kako olajšati razvoj in dostopnost visokokakovostnih,  
učinkovitih in varnih zdravil v korist bolnikov. Tudi pristojni  
nacionalni organi lahko dajejo znanstvene nasvete.

Dovoljenja za proizvajalce  
in nadzor nad njimi

Proizvajalci, uvozniki in distributerji zdravil v EU pot-
rebujejo licenco, preden lahko opravljajo svoje dejav-
nosti. Regulativni organi posamezne države članice so 

odgovorni za izdajanje licenc za dejavnosti, ki se odvijajo na 
njihovem ozemlju. Vse proizvodne in uvozne licence so vnesene 
v EudraGMDP, javno dostopno evropsko bazo podatkov, ki jo 
upravlja agencija EMA.

Proizvajalce, ki so našteti v dokumentaciji vloge za dovoljenje 
za promet z zdravilom v EU, preveri pristojen organ EU, vključno 
s tistimi, ki se nahajajo izven EU, razen v primeru obstoječega 
sporazuma o vzajemnem priznavanju med Evropsko unijo in  
državo proizvodnje. Vse države članice lahko dostopajo do  
rezultatov pregleda, ki so javno dostopni v vsej EU prek baze 
podatkov EudraGMDP.

Znanstveni odbori agencije EMA
Agencija EMA ima sedem znanstvenih odborov, 
ki opravljajo znanstvene ocene:

• Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP)

• Odbor za ocenjevanje tveganja na področju 
farmakovigilance (PRAC)

• Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini 
(CVMP)

• Odbor za zdravila sirote (COMP)

• Odbor za zdravila rastlinskega izvora (HMPC)

• Odbor za napredno zdravljenje (CAT)

• Odbor za pediatrijo (PDCO) 

Pristojni nacionalni organi
Pristojni nacionalni organi, ki so odgovorni za regulacijo zdra-
vil za uporabo v humani in veterinarski medicini v EU, uskla-
jujejo svoje delo v okviru foruma z imenom Vodje agencij 
za zdravila (HMA). Vodje pristojnih nacionalnih organov 
so tesno povezani z agencijo EMA in Evropsko komisijo, da bi 
zagotovili učinkovito in uspešno sodelovanje znotraj evrop-
ske regulativne mreže za zdravila ter njeno delovanje. Forum 
vodij agencij za zdravila se sreča štirikrat letno, da bi razpra-
vljal o ključnih strateških vprašanjih, ki zadevajo mrežo, kot 
so izmenjava informacij, razvoj na področju IT in izmenjava 
najboljših praks, in poenostavil postopke medsebojnega pri-
znavanja in decentralizirane postopke.

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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Enakovrednost inšpektoratov držav članic se zagotavlja in  
ohranja na več načinov, vključno s skupno zakonodajo, skupno 
dobro proizvodno prakso, skupnimi postopki za inšpektorate, 
tehnično podporo, srečanji, usposabljanji ter notranjimi in 
zunanjimi revizijami.

Za uvoz v EU se mora zdravilni učinkovini priložiti pisno potrdilo 
s strani pristojnega organa države proizvodnje, ki potrjuje,  
da je upoštevana dobra proizvodna praksa vsaj enakovredna 
sprejetim standardom EU glede dobre proizvodne prakse.  
Iz te obveznosti so izvzete nekatere države, ki so podale vlogo, 
da EU oceni njihov regulativni sistem za nadzor nad proizvajalci 
zdravilnih učinkovin, EU pa je ugotovila, da je ta enakovreden 
evropskemu.

Za vsako serijo zdravil mora biti potrjeno, da je bila proizvedena 
in preskušena v skladu z dobro proizvodno prakso in da ima  
dovoljenje za promet, preden se lahko da na trg EU. V kolikor 
je bil izdelek proizveden izven EU in je bil uvožen, ga mora EU 
v popolnosti analitično preskusiti, razen v primeru obstoječega 
sporazuma o vzajemnem priznavanju med EU in državo izvoznico. 

Spremljanje varnosti zdravil

Evropski regulativni sistem za zdravila spremlja varnost 
vseh zdravil, ki so na voljo na evropskem trgu, skozi  
njihovo celotno življenjsko dobo.

Agencija EMA ima poseben odbor, namenjen varnosti zdravil 
za uporabo v humani medicini – Odbor za ocenjevanje tveganja 
na področju farmakovigilance (PRAC). V primeru varnostne teža-
ve z zdravilom, ki ima dovoljenje za promet v več kot eni državi 
članici, obvelja enak regulativni postopek po vsej EU. V vseh 
državah članicah so bolnikom in zdravstvenim delavcem podane 
enake smernice.

Vsi morebitni neželeni učinki, o katerih poročajo bolniki in 
zdravstveni delavci, morajo biti vneseni v sistem EudraVigilance, 
to je spletni informacijski sistem EU, ki ga upravlja agencija EMA 
in ki zbira, upravlja in analizira poročila o možnih neželenih učin-
kih zdravil. Agencija EMA in države članice nenehno spremljajo 
te podatke, da bi odkrile morebitne nove informacije o varnosti.

Agencija EMA zagotavlja javno dostopnost poročil o morebitnih 
neželenih učinkih centralno odobrenih zdravil v evropski bazi  
podatkov, ki vsebuje poročila o morebitnih učinkih zdravil.  
Na tej spletni strani si uporabniki lahko ogledajo poročila  
o morebitnih neželenih učinkih, ki so bila vnesena v sistem  
EudraVigilance.

Odbor za ocenjevanje tveganja na področju farmakovigilance 
(PRAC) ima širok obseg pristojnosti, ki pokrivajo vse vidike  
farmakovigilance. Poleg ocenjevanja tveganja odbor evropski  
regulativni mreži za zdravila zagotavlja nasvete in priporočila 
v zvezi z načrtovanjem obvladovanja tveganja in oceno  
razmerja med tveganji in koristmi po začetku trženja zdravil.

Klinična preskušanja

Za odobritev in nadzor kliničnega preskušanja je od-
govorna država članica, v kateri preskušanje poteka. 
Evropska zbirka podatkov o kliničnih preskušanjih 

spremlja klinična preskušanja, ki so bila odobrena v EU. Upora-
bljajo jo pristojni nacionalni organi in naročniki kliničnih presku-
šanj za vnašanje informacijskih protokolov in rezultatov kliničnih 
preskušanj. Agencija EMA javnosti omogoči dostop do dela teh 
informacij prek registra kliničnih preskusov zdravil.

Mednarodno sodelovanje

Evropska komisija in agencija EMA tesno sodelujeta 
z državami članicami in skušata vzpostaviti trdne vezi 
s partnerskimi organizacijami po vsem svetu. Namen 

teh dejavnosti je spodbujati pravočasno izmenjavo regulativnega 
in strokovnega znanja ter razvijati najboljše prakse na področju 
regulacije po vsem svetu.

Evropska komisija in agencija EMA sodelujeta s Svetovno  
zdravstveno organizacijo (SZO) pri številnih vprašanjih, kot 
so zdravila, namenjena trgom izven EU (zdravila, pregledana 
v skladu s EMA t.i. ‘postopkom iz člena 58’), kakovost zdravil 
in razvoj mednarodnih nelastniških imen. 

Za EU je eden najpomembnejših forumov za večstransko  
mednarodno sodelovanje Mednarodni svet za usklajevanje  
tehničnih zahtev glede zdravil za uporabo v humani medicini 
(ICH), ki združuje regulativne organe za zdravila in farmacevtsko 
industrijo iz Evrope, Japonske in Združenih držav. Svet ICH se 
posveča predvsem usklajevanju na področjih varnosti, kakovosti 
in učinkovitosti, kar so glavna merila za odobritev novih zdravil. 
Mednarodna veterinarska konferenca za usklajevanje (VICH)  
je forum za zdravila za uporabo v veterinarski medicini  
z enako vlogo.

Agencija EMA in številni pristojni nacionalni organi so prav tako 
vključeni v Konvencijo za farmacevtski nadzor in Načrt za sode-
lovanje pri farmacevtskem nadzoru (s skupnim poimenovanjem 
PIC/S). Gre za tesno mednarodno sodelovanje med farmacevt-
skimi nadzornimi organi na področju dobre proizvodne prakse.

Javne predstavitve 
Evropska zakonodaja o farmakovigilanci odboru PRAC 
omogoča organizacijo javnih predstavitev v obdobju varno-
stnih pregledov zdravil, če se presodi, da bi bilo to koristno. 
Namen javnih predstavitev je podpreti odločitve odbora z za-
gotavljanjem perspektive, znanja in vpogleda v način, kako 
se zdravila uporabljajo v klinični praksi.

http://www.adrreports.eu/
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/about_us/general/general_content_001432.jsp&mid=WC0b01ac0580a221a4
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Regulativno sodelovanje in izmenjava informacij z mednarodnimi 
regulativnimi organi se zagotavlja tudi prek Mednarodnega  
farmacevtskega regulativnega foruma (IPRF).

Nedavno je bil ustanovljen strateški forum na ravni svetovnih 
agencij – Mednarodna koalicija regulativnih organov za zdravila 
(ICMRA). ICMRA je prostovoljna svetovna organizacija regulativ-
nih organov za zdravila na izvršilni ravni, ki nudi strateško  
usklajevanje, zagovorništvo in vodstvo.

Obstajajo še številni dvostranski sporazumi o sodelovanju, 
ki olajšujejo izmenjavo pomembnih informacij glede zdravil  
med regulativnimi organi znotraj in izven EU.

Evropski gospodarski  
prostor (EGP) =  
28 držav članic +

Evropska unija= 28 držav članic

Evropska unija – ključna dejstva

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

Spodbujanje regulativne znanosti izven 
EU – postopek iz člena 58

Odbor CHMP lahko v sodelovanju s SZO izvaja znanstvena 
ocenjevanja in podaja mnenja o zdravilih za uporabo izključno 
izven EU. Pri ocenjevanju teh zdravil upošteva enake standarde 
kot pri zdravilih za uporabo v EU. Zdravila, ki so upravičena 
do tega postopka, ki izhaja iz člena 58 ustanovitvene uredbe 
agencije, so namenjena preprečevanju ali zdravljenju bolezni, 
ki vplivajo na globalno javno zdravje. Sem spadajo cepiva, 
ki se uporabljajo v razširjenem programu cepljenja SZO ali 
za zaščito pred boleznimi, ki imajo prednost pri obravnavi, 
kot tudi zdravila, s katerimi SZO ciljno obravnava bolezni, kot 
so HIV/aids, malarija in tuberkuloza.

Evropska 
unija (EU) 

je razvila enotni 
trg s pomočjo 

standardiziranega sistema 
zakonov, ki veljajo za vse 

države članice. Ista pravila in 
usklajeni postopki veljajo za 
vse države članice tudi v zvezi 

z izdajanjem dovoljenj 
za promet z zdravili in 
spremljanjem varnosti 

zdravil.

S pristopom 
k EU se država 

zaveže k izvajanju 
pravnega reda 

Skupnosti (zakonodaja 
in smernice EU), kar 
zagotavlja, da vse 
države članice EU 
upoštevajo iste 
standarde. 

Število prebivalcev:  
več kot 500 milijonov

BDP:  
12,9 trilijona evrov

Uradni jeziki:  
24

Organi za regulacijo zdravil:  
50+

 Avstrija Belgija Bolgarija Hrvaška Ciper Češka Danska Estonija Finska Francija Nemčija Grčija Madžarska  Irska

 Italija Latvija Litva Luksemburg Malta Nizozemska Poljska Portugalska Romunija Slovaška Slovenija Španija Švedska Združeno Islandije Liechtenstein Lihtenštajn  
kraljestvo
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