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Тази брошура обяснява как работи Европейската регулаторна система за лекарства.
В нея се описва как лекарствата1 се разрешават за употреба и как се следи за тяхната
безопасност в Европейския съюз (ЕС), и как Европейската мрежа за регулиране
на лекарства — структура на партньорство между Европейската комисия, регулаторните
органи по лекарствата в държавите членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство
(ЕИП), и Европейската агенция по лекарствата (EMA) — работи за да гарантира, че пациентите
в ЕС имат достъп до висококачествени, ефективни и безопасни лекарства.

Регулаторна система за лекарства
на ЕС

преди да могат да бъдат изведени на пазара в ЕС. Системата
в Европа предлага различни начини за получаването на разрешение за употреба.

Европейската регулаторна система за лекарства е изградена върху мрежа, състояща се от около 50 регулаторни органа от 31 държави от ЕИП (28 държави членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), Европейската
комисия и EMA. Тази мрежа прави регулаторната система на ЕС
единствена по рода си.

Централизираната процедура позволява лекарство да бъде
изведено на пазара въз основа на една общоевропейска
оценка и едно разрешение за употреба, валидни за целия ЕС.
Фармацевтичните компании изпращат една единствена кандидатура за разрешение до Европейската агенция по лекарствата (EMA). Комитетът по лекарствените продукти за хуманна
употреба (СНМР) или Комитетът по лекарствените продукти
за ветеринарна употреба (СVМР) на Агенцията извършва
научна оценка на кандидатурата и издава препоръка до Европейската комисия дали лекарственият продукт да получи разрешение за употреба. След като Европейската комисия издаде
разрешение за употреба по централизираната процедура,
то е валидно за всички държави членки на ЕС. Получаването
на разрешение за употреба чрез централизираната процедура
е задължително за повечето иновативни лекарства, включително тези за редки заболявания.
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Разрешение
за употреба

За да бъде предпазено общественото здраве и осигурено наличието на висококачествени, ефективни
и безопасни лекарства за европейските граждани,
всички лекарства трябва да получат разрешение за употреба,
1.
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в обхвата на централизираната процедура;

•

процедура на взаимно признаване, при която
фирмите, чието лекарство е разрешено в една държава
членка на ЕС, могат да подадат заявление за признаване
на това разрешение в други държави от ЕС. Този процес
дава възможност на държавите членки да се позовават
на взаимните си научни оценки.

Правилата и изискванията за фармацевтичните продукти в ЕС
са еднакви, независимо от начина на разрешаване за употреба на дадено лекарство.
Различни
начини
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Регулирането на медицински изделия не попада в обхвата на Европейската регулаторна система за лекарства.
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За всяко лекарство за хуманна или ветеринарна употреба,
независимо дали е получило разрешение за употреба след
оценка от EMA, се публикува Европейски публичен оценъчен
доклад (EPAR). Подробности за оценката на лекарство, разрешено от държава членка, се съдържат също така в Публичен оценъчен доклад.

Ценообразуване и възстановяване
на разходите
След като бъде издадено разрешение за употреба, решенията относно цената и възстановяването на разходите се вземат на равнище на всяка държава членка с оглед на потенциалната роля и употреба на лекарството
в контекста на съответната националната здравна система.

Научни комитети на EMA
EMA има седем научни комитета, които извършват
научни оценки:
•

Комитет по лекарствените продукти за хуманна
употреба (CHMP)

•

Комитет за оценка на риска в областта
на фармакологичната бдителност (PRAC)

•

Комитет по лекарствените продукти за ветеринарна
употреба (CMVP)

•

Комитет по лекарствените продукти сираци (COMP)

•

Комитет по растителните лекарствени продукти (HMPC)

•

Комитет за модерни терапии (CAT)

•

Педиатричен комитет (PDCO)

Ролята на Европейската комисия
Европейската комисия играе важна роля в регулирането на лекарствата в ЕС. Въз основа на научна
оценка, извършена от EMA, Комисията издава или
отказва, променя или прекратява разрешение за употреба
на лекарства, кандидатурите за които са подадени по централизираната процедура. Когато бъде установен проблем
с безопасността при продукт, разрешен по национална процедура, както и когато след оценка от PRAC на EMA бъде
счетено за необходимо прилагането на хармонизирани регулаторни мерки във всички държави членки, Комисията
може да предприеме мерки, валидни за целия ЕС. Освен това
Европейската комисия може да предприеме действия относно
други аспекти от регулирането на лекарства:
•

право на инициатива — може да предложи
приемане на ново или изменяне на съществуващото
законодателство за фармацевтичния сектор;

•

изпълнение — може да приеме мерки за изпълнение,
както и да следи за правилното прилагане
на европейските закони за лекарствените продукти;

•

глобален обхват — осигурява подходящо
сътрудничество със съответни международни партньори
и популяризира регулаторната система на ЕС в световен
мащаб.

Ролята на EMA
EMA отговаря за научната оценка, предимно на иновативни и високотехнологични лекарства, разработени от фармацевтични компании за употреба в ЕС. EMA
е създадена през 1995 г., за да осигури възможно най-доброто
използване на научния капацитет в Европа за оценка, надзор
и фармакологична бдителност на лекарства.
Експерти участват в дейността на Агенцията като членове
на нейните научни комитети, работни групи, научно-консултативни групи и други специални консултативни групи или
като членове на национални екипи за оценка на лекарства.
Експертите се избират въз основа на техния научен капацитет като повечето от тях са предложени на EMA от НКО
в държавите членки. Все по-често в работата на Агенцията,
включително в оценяването на лекарства, се включват пациенти и медицински специалисти.
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Национални компетентни органи
Националните компетентни органи (НКО), отговарящи за регулирането на лекарствата за хуманна и ветеринарна употреба в ЕС, координират работата си във форум, наречен
Ръководители на агенциите по лекарствата (РАЛ).
Ръководителите на НКО работят в тясно сътрудничество
с EMA и Европейската комисия, за да осигурят ефикасност
и ефективност както при взаимодействието помежду си, така
и при функционирането на Европейската мрежа за регулиране на лекарства. РАЛ се срещат четири пъти годишно, за да
обсъдят основни стратегически въпроси за мрежата, като
обмен на информация, ИТ разработки и обмен на най-добри
практики, и да рационализират децентрализираните процедури и тези на взаимно признаване.

Насоки и научни становища
EMA изготвя научни насоки съвместно със специалисти от своите научни комитети и работни групи.
Тези насоки отразяват най-новите научни постижения и разбирания в областта на медицината. Те са достъпни
за всички, които разработват лекарства и желаят да кандидатстват за разрешение за употреба в ЕС, за да ги напътстват
в програмите им за разработване и да гарантират, че лекарствата в ЕС се разработват съгласувано и с най-високо
качество.
EMA също така предоставя на компаниите научни становища
относно разработването на конкретни продукти. Те представляват важен инструмент за улесняване на разработването
и осигуряване на наличието на висококачествени, ефективни
и безопасни лекарства в полза на пациентите. Научни становища могат да се изготвят и от НКО.

Издаване на разрешения
и наблюдение на производителите
Производителите, вносителите и дистрибуторите
на лекарства трябва да получат разрешение за употреба, преди да могат да извършват тези дейности
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в ЕС. Регулаторните власти на всяка държава членка отговарят за издаването на разрешения за такива дейности, провеждащи се на съответните територии. Всички разрешения
за производство и внос се регистрират в EudraGMDP —
общодостъпна европейска база данни, обслужвана от EMA.
Производителите, включително онези разположени извън
ЕС, които са посочени в досието на кандидатурата за дадено
лекарство, предназначено за пазара в ЕС, се инспектират
от компетентен орган на ЕС, освен в случай на споразумение
за взаимно признаване (MRA) между Европейския съюз и
държавата на производство. Резултатите от инспекциите
са достъпни за всички държави членки и стават обществено
достояние в целия ЕС чрез EudraGMDP.
Между инспекторатите на държавите членки се осигурява
и поддържа равностойност по редица начини, включително чрез общо законодателство, общи GMP, общи процедури
за инспекторатите, техническа поддръжка, срещи, обучения,
вътрешни и външни проверки.
За да бъде внесена в ЕС, всяка активна фармацевтична съставка трябва да бъде придружена от писмено потвърждение,
издадено от компетентен орган на държавата, в която е произведена, удостоверяващо, че прилаганата добра производствена практика (GMP) отговаря на приетите в ЕС стандарти
за GMP. За определени държави, чиито регулаторни системи
за надзор на производителите на активни фармацевтични
съставки са били оценени от ЕС, и е установено, че са
равностойни на европейските, се прилагат облекчения.
За да може да бъде изведена на пазара в ЕС, всяка партида
трябва да има удостоверение, че е произведена и изпробвана
в съответствие с GMP и съгласно разрешението за употреба. Ако продуктът е произведен извън ЕС и е бил внесен,
трябва да премине пълен аналитичен тест в ЕС, освен в случай на споразумение за взаимно признаване (MRA) между
ЕС и държавата, от която се изнася.

Наблюдение на безопасността
на лекарства
Европейската регулаторна система за лекарства наблюдава безопасността на всички лекарства, предлагани на европейския пазар, през целия им срок
на употреба.
В EMA има комитет, на който е възложена безопасността
на лекарствата за хуманна употреба — Комитет за оценка
на риска в областта на фармакологичната бдителност (PRAC).
Ако възникне проблем с безопасността на дадено лекарство,
разрешено в повече от една държава членка, едно и също регулаторно действие се предприема в целия ЕС, а пациентите
и медицинските специалисти във всички държави членки получават еднакви насоки.
Всички подозирани нежелани лекарствени реакции, съобщавани от пациенти и медицински специалисти, трябва да се
въвеждат в EudraVigilance — уеб базирана информационна
система на ЕС, която се обслужва от EMA и събира, управлява
и анализира съобщенията за подозирани нежелани реакции
към лекарства. EMA и държавите членки непрекъснато наблюдават тези данни, за да могат да отчетат всяка нова информация свързана с безопасността на лекарствата.
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EMA предоставя обществен достъп до съобщенията за подозирани нежелани реакции към лекарства, разрешени по централизираната процедура, в европейската база данни на съобщенията за нежелани лекарствени реакции. В този уебсайт
потребителите могат да видят всички съобщенията за подозирани нежелани реакции, изпратени до EudraVigilance.
PRAC разполага с широки правомощия, които обхващат
всички аспекти на фармакологичната бдителност. Освен
оценка на риска комитетът изготвя становища и препоръки
към Европейската мрежа за регулиране на лекарства. Тези
становища и препоръки се отнасят до планиране на управлението на риска и оценка на съотношението полза-риск за
лекарства след пускането им на пазара.

Обществени обсъждания
Законодателството на ЕС в областта на фармакологичната бдителност дава възможност на PRAC, ако сметне това за полезно, да провежда обществени обсъждания по време на прегледите за безопасност на лекарства.
Обществените обсъждания са предназначени да подкрепят
комитета при взимането на решения, предоставяйки различни гледни точки, знания и разбирания за това как лекарствата се използват в клиничната практика.

Клинични изпитвания
За разрешаването и надзора на всяко клинично изпитване отговаря държавата членка, в която то се
провежда. Европейската база данни за клинични
изпитвания (EudraCT) проследява кои клинични изпитвания
са разрешени в ЕС. В нея НКО и възложителите въвеждат протоколи с информация и резултати от клиничните изпитвания.
Чрез регистъра на клиничните изпитвания в ЕС EMA прави
част от тази информация общодостъпна.

Международно сътрудничество
Европейската комисия и EMA, в тясно сътрудничество
с държавите членки, работят за изграждане на близки
взаимоотношения с партньорски организации по света. Тези дейности целят насърчаване на своевременния обмен
на регулаторен и научен експертен капацитет и развитие
на най-добри практики в регулаторната сфера по света.
Европейската комисия и EMA работят съвместно със Световната
здравна организация (СЗО) по редица проблеми, включително
лекарства, предназначени за пазари извън ЕС (оценявани
според т.нар. „процедура по член 58“ на ЕМА), качество на
лекарствата и разработване на международни непатентни
наименования.
Основен форум за многостранно международно сътрудничество е Международният съвет за хармонизация на техническите
изисквания към фармацевтичните продукти за хуманна
употреба (ICH), който обединява регулаторните органи по
лекарствата и фармацевтичните индустрии в Европа, Япония
и Съединените щати. ICH е посветен на хармонизирането
в областта на безопасността, качеството и ефикасността като
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Европейска регулаторна система за лекарства

Съгласуван подход за регулиране на лекарствата в Европейския съюз

основен критерий за одобряване и разрешаване на нови
лекарства. Ветеринарната международна конференция по
хармонизация (VICH) е еквивалентният форум за лекарства
за ветеринарна употреба.

Поддръжка на регулаторната дейност
извън ЕС — процедура по член 58
CHMP може да извършва научни оценки и да изготвя становища, съвместно със СЗО, относно лекарства предназначени за употреба изключително извън ЕС. При оценката
на тези лекарства CHMP прилага същите строги стандарти като тези за лекарствата, предназначени за употреба
в ЕС. Лекарствата, които отговарят на условията на тази
процедура, произтичаща от член 58 на регламента за създаването на Агенцията, се използват за предотвратяване
или лечение на заболявания, оказващи въздействие върху световното обществено здраве. Тук се включват ваксини, използвани в Разширената имунизационна програма
на СЗО или за предпазване от заболявания с приоритетно
влияние върху общественото здраве, както и лекарства
срещу определени от СЗО целеви заболявания като ХИВ/
СПИН, малария или туберкулоза.

EMA и много НКО също така участват в Конвенцията за фармацевтична инспекция и Схемата за сътрудничество в областта
на фармацевтичната инспекция (наричани заедно PIC/S) —
тясно международно сътрудничество между органите за
фармацевтична инспекция в областта на GMP.
Регулаторно сътрудничество и обмен на информация с международни регулатори се осигурява и чрез Международния форум
на фармацевтичните регулаторни органи (IPRF).
Наскоро създаденият стратегически форум на ниво световни
агенции — Международно обединение на регулаторните органи
по лекарствата (ICMRA) е доброволна изпълнителна структура
от регулаторни органи по лекарствата в целия свят, която предоставя стратегическо координиране, подкрепа и ръководство.
Сключени са също така и редица двустранни споразумения
за сътрудничество, които улесняват обмена на важна лекарствена информация между регулаторите в ЕС и извън него.

Европейски съюз — основни факти
Население:
над 500 милиона

БВП:
12,9 трилиона евро

Европейският
съюз (ЕС)
развива единен пазар
чрез стандартизирана
система от закони, които
се прилагат във всички
негови държави членки. В тях
важат едни и същи правила
и хармонизирани процедури
относно разрешаването
на употребата и контрола
върху безопасността
на лекарствата.

Присъединяването
към ЕС означава
ангажимент за прилагане
на „acquis communautaire“
(достижения на правото) —
основа на законодателството
и управлението в ЕС, — което
да гарантира, че всички
държави членки на ЕС,
спазват еднакви
стандарти.

Регулаторни органи по лекарствата:
над 50

Официални езици:
24

Държави членки на EC: 28

Austria
Австрия

Belgium

Белгия

Bulgaria
България

Croatia
Хърватия

Cyprus

Кипър

Czech Republic Denmark

Estonia
Естония

Finland
Финландия

France
Франция

Germany

Германия

Greece

Гърция

Hungary

Унгария

Ireland
Ирландия

Italy
Италия

Latvia
Латвия

Lithuania
Литва

Luxemburg
Люксембург

Malta
Малта

Netherlands
Poland
Нидерландия
Полша

Portugal
Португалия

Romania
Румъния

Slovakia
Словакия

Slovenia
Словения

Spain
Испания

Sweden
Швеция

United
Kingdom
Обединено

EMA/716925/2016

Чешка
република

Дания

кралство

Европейското
икономическо
пространство (ЕИП)
включва 28-те държави
членки на ЕС, плюс

Iceland
Liechtenstein
Norway
Исландия
Лихтенщайн Норвегия
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