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W niniejszym opracowaniu omówiono funkcjonowanie europejskich ram regulacyjnych
w zakresie produktów leczniczych. Opisano tryb1 dopuszczania produktów leczniczych
do obrotu na terenie Unii Europejskiej (UE) oraz ich monitorowania, a także funkcjonowanie
europejskiej sieci powiązań regulacyjnych w zakresie produktów leczniczych. Sieć ma
formę partnerstwa pomiędzy Komisją Europejską, organami regulacyjnymi odpowiedzialnymi za
produkty lecznicze w państwach członkowskich UE i w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)
oraz Europejską Agencją Leków (EMA). Jego celem jest zapewnienie pacjentom w UE dostępu
do wysokiej jakości, skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych.

Ramy regulacyjne dotyczące produktów
leczniczych w Unii Europejskiej
Europejski system regulacyjny produktów leczniczych
opiera się na sieci około 50 organów regulacyjnych
z 31 państw należących do EOG (28 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Należą do
niego również Komisja Europejska oraz EMA. To właśnie istnienie
tej sieci czyni system regulacyjny w UE tak wyjątkowym.
W pracach sieci uczestniczą tysiące
specjalistów z całej Europy, co
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do osiągnięcia najwyższych
EMA oraz państwa członstandardów w dziedzinie
kowskie współpracują ze sobą
regulacji produktów
i wymieniają się wiedzą fachową
leczniczych.
w zakresie oceny nowych produktów leczniczych oraz nowych informacji
o ich bezpieczeństwie. Prowadzą także wymianę informacji
na temat regulacji produktów leczniczych, np. zgłaszania działań niepożądanych leków, nadzoru nad badaniami klinicznymi,
prowadzenia inspekcji u wytwórców produktów leczniczych
i przestrzegania dobrej praktyki klinicznej (GCP), dobrej praktyki wytwarzania (GMP), dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP)
oraz dobrej praktyki w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem
farmakoterapii (GVP). System sprawdza się, ponieważ zgodnie
z prawem europejskim każde z państw członkowskich stosuje
te same zasady i musi spełnić te same wymagania w zakresie
dopuszczania leków do obrotu oraz ich monitorowania.

Systemy informatyczne, które umożliwiają współdziałanie wszystkich
Dzięki ścisłej
zainteresowanych stron w ramach
współpracy państwa
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torowania bezpieczeństwa leobowiązkami i zapewniają
ków, zezwoleń na prowadzenie
skuteczne i wydajne ramy
badań klinicznych oraz nadzoru
regulacyjne dla produktów
nad nimi, a także zgodności
leczniczych w całej Unii
z dobrą praktyką wytwarzania
Europejskiej.
oraz dystrybucyjną.

Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
Aby chronić zdrowie publiczne i zapewnić obywatelom
Unii Europejskiej dostęp do wysokiej jakości, bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych, wszystkie
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leki przed wprowadzeniem na rynek muszą uzyskać pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej.
W europejskim systemie regulacyjnym przewidziano różne
tryby uzyskania takiego pozwolenia.
Procedura scentralizowana umożliwia wprowadzenie produktu
leczniczego do obrotu na podstawie jednej, ogólnoeuropejskiej
procedury oceny i jednego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu,
które obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Firmy farmaceutyczne
składają do EMA tylko jeden wniosek o dopuszczenie produktu
do obrotu. Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych
u Ludzi (CHMP) lub Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów
Leczniczych (CVMP) EMA przeprowadzają następnie ocenę
naukową wniosku i wydają zalecenie dla Komisji Europejskiej
co do tego, czy dany produkt leczniczy powinien być wprowadzony do obrotu, czy też nie. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
wydane przez Komisję Europejską w procedurze scentralizowanej
jest ważne we wszystkich państwach członkowskich UE. Stosowanie tej procedury jest obowiązkowe w przypadku większości
leków innowacyjnych, w tym produktów przeznaczonych do
leczenia chorób rzadkich.
EMA
Większość leków dopuszczonych do
dopuszcza
obrotu w UE nie jest objęta procezłożenie jednego
durą scentralizowaną, ale uzyskała
wniosku, przeprowadzenie jednej procedury
stosowne pozwolenia od właściwych
organów krajowych w poszczególnych oceny i wydanie jednego
pozwolenia na dopuszpaństwach członkowskich.
czenie do obrotu
obowiązującego
Jeżeli przedsiębiorca chce wystąpić
w całej UE.
o dopuszczenie produktu leczniczego
do obrotu w kilku państwach członkowskich,
może zastosować jedną z następujących procedur:
•

procedurę zdecentralizowaną, w ramach której
przedsiębiorcy mogą wystąpić o jednoczesne dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego w więcej niż jednym
państwie członkowskim UE, jeżeli nie uzyskał on jeszcze
takiego pozwolenia w żadnym państwie członkowskim i nie
może być objęty procedurą scentralizowaną;

•

procedurę wzajemnego uznania, w ramach której
przedsiębiorcy, którzy uzyskali pozwolenie na dopuszczenie
produktu leczniczego do obrotu w jednym państwie
członkowskim UE, mogą wystąpić o jego wprowadzenie
na rynek także w innych. Procedura ta pozwala państwom
członkowskim opierać się na ocenach
naukowych przeprowadzanych przez
Różne
inne państwa członkowskie.
tryby udzie-

Zasady i wymagania dotyczące produktów leczniczych w UE są takie same, bez
względu na tryb udzielenia pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu.

lania pozwoleń
na dopuszczenie
do obrotu – jeden
zestaw wspólnych zasad.

Europejski system regulacji produktów leczniczych nie obejmuje wyrobów medycznych.
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Ważnym elementem systemu regulacji leków w UE jest przejrzystość jego stosowania oraz przejrzystość procesu decyzyjnego.
W odniesieniu do każdego leku do stosowania u ludzi lub u zwierząt, któremu po przeprowadzeniu przez EMA oceny udzielono
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub go odmówiono, publikuje się Europejskie Publiczne Sprawozdanie Oceniające (EPAR).
W przypadku produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu
w danym państwie członkowskim w sprawozdaniu EPAR udostępnia
się także szczegóły przeprowadzonej oceny.

Ustalanie cen i refundacja
Po wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
decyzje w sprawie ceny i refundacji podejmowane
są na poziomie poszczególnych państw członkowskich
z uwzględnieniem potencjalnej roli i zastosowania danego produktu leczniczego w kontekście państwowego systemu opieki
zdrowotnej w danym kraju.

Rola Komisji Europejskiej
Komisja Europejska odgrywa istotną rolę w zakresie
regulacji produktów leczniczych w Unii Europejskiej.
Na podstawie oceny naukowej przeprowadzonej przez
EMA Komisja może udzielić pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, odmówić jego wydania, zmienić jego warunki, a także zawiesić pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych
objętych procedurą scentralizowaną. Może także podejmować
działanie na skalę ogólnoeuropejską w przypadku wystąpienia
problemów z bezpieczeństwem produktu, na który udzielono
krajowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, a także wtedy, gdy po przeprowadzeniu oceny przez Komitet PRAC przy EMA
konieczne okaże się zastosowanie zharmonizowanych środków
regulacyjnych we wszystkich państwach członkowskich. Komisja
Europejska może także podejmować działania dotyczące innych
aspektów regulacji produktów leczniczych:
•

prawo inicjatywy – Komisja może proponować nowe
akty prawne dotyczące sektora farmaceutycznego lub ich
nowelizację;

•

wdrażanie – Komisja może przyjmować środki
wykonawcze oraz nadzorować właściwe stosowanie prawa
europejskiego w zakresie produktów leczniczych;

•

globalny zasięg – Komisja dba o odpowiednią współpracę
z istotnymi partnerami międzynarodowymi oraz promuje
europejskie ramy regulacyjne w wymiarze globalnym.

Rola EMA
EMA jest odpowiedzialna za ocenę naukową głównie
innowacyjnych produktów leczniczych powstających
z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, opracowanych przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne do stosowania w UE. Agencja została założona w 1995 r. Jej zadaniem jest
zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów naukowych
w całej Europie na potrzeby oceny produktów leczniczych, ich
kontroli oraz nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
W prace EMA zaangażowani są eksperci zrzeszeni w komitetach
naukowych, grupach roboczych, naukowych grupach doradczych
oraz innych doraźnych zespołach konsultacyjnych lub należący
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Komitety naukowe EMA
Ocen naukowych z ramienia EMA dokonuje siedem
komitetów naukowych:
•

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych
u Ludzi (CHMP)

•

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad
Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC)

•

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych
(CVMP)

•

Komitet ds. Sierocych Produktów Leczniczych (COMP)

•

Komitet ds. Produktów Leczniczych Roślinnych (HMPC)

•

Komitet ds. Terapii Zaawansowanych (CAT)

•

Komitet Pediatryczny (PDCO)

Właściwe organy krajowe
Właściwe organy krajowe, odpowiedzialne za regulację produktów leczniczych do stosowania u ludzi i zwierząt na terenie
UE, koordynują swoje prace w ramach forum dyrektorów
agencji leków (HMA). Dyrektorzy właściwych organów krajowych ściśle współpracują z EMA oraz z Komisją Europejską,
aby zapewnić sprawne i skuteczne prace europejskiej sieci
regulacji produktów leczniczych oraz prawidłowe zarządzanie
nią. Forum HMA odbywa się cztery razy do roku. Przedmiotem
dyskusji są główne kwestie strategiczne dla sieci, w tym m.in.
wymiana informacji, zmiany informatyczne i wymiana najlepszych praktyk, a także usprawnianie wzajemnego uznania
oraz procedur zdecentralizowanych.

do krajowych zespołów odpowiedzialnych za ocenę produktów
leczniczych. Ekspertów dobiera się na podstawie doświadczenia
naukowego. Większości z nich współpracę z EMA umożliwiają
właściwe organy krajowe państw członkowskich. W prace Agencji
coraz częściej angażują się obecnie pacjenci i pracownicy służby
zdrowia, którzy uczestniczą m.in. w ocenie produktów leczniczych.

Wytyczne i doradztwo naukowe
EMA opracowuje wytyczne naukowe we współpracy
z ekspertami z komitetów naukowych oraz grup roboczych. Wytyczne te są odzwierciedleniem najbardziej
aktualnych wniosków na temat rozwoju nauk biomedycznych.
Są one dostępne dla wszystkich podmiotów wytwarzających
produkty lecznicze na całym świecie, które chcą złożyć wniosek
o pozwolenie na dopuszczenie ich do obrotu w Unii Europejskiej.
Wytyczne pomagają kształtować programy rozwojowe oraz
zapewnić spójne opracowywanie produktów leczniczych zgodnie
z najwyższymi standardami jakości w całej Unii Europejskiej.
EMA służy przedsiębiorcom doradztwem naukowym w zakresie
konkretnych produktów na potrzeby opracowywania leków.
Jest to ważne narzędzie służące rozwojowi oraz zapewnieniu
dostępności wysokiej jakości, skutecznych i bezpiecznych
produktów leczniczych z korzyścią dla pacjentów. Doradztwem
naukowym zajmują się także właściwe organy krajowe.
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Udzielanie zezwoleń i nadzór
nad producentami
Zanim producenci, importerzy i dystrybutorzy produktów
leczniczych w Unii Europejskiej będą mogli rozpocząć
swoją działalność, muszą oni uzyskać odpowiednie
zezwolenia. Organy regulacyjne każdego państwa członkowskiego
odpowiadają za udzielanie zezwoleń na prowadzenie takiej działalności na swoim terytorium. Wszystkie zezwolenia na produkcję
oraz wwóz rejestruje się w EudraGMDP – ogólnodostępnej
europejskiej bazie danych prowadzonej przez EMA.
Producenci wymienieni w dokumentacji wniosku o dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu na terenie Unii Europejskiej
są poddawani kontroli przez właściwe organy UE. Dotyczy to
także producentów mających siedzibę poza terytorium UE.
Wyjątkiem są sytuacje obowiązywania umowy o wzajemnym
uznaniu pomiędzy Unią Europejską a krajem produkcji. Wyniki
przeprowadzonej inspekcji są dostępne dla wszystkich państw
członkowskich oraz dla wszystkich zainteresowanych na terenie
całej Unii Europejskiej poprzez bazę danych EudraGMDP.
Równoważność działań inspektoratów poszczególnych państw
członkowskich zapewnia się i utrzymuje na różne sposoby,
w tym poprzez wspólne ustawodawstwo, wspólną dobrą praktykę
wytwarzania, wspólne procedury, wsparcie techniczne, spotkania,
szkolenia oraz audyty wewnętrzne i zewnętrzne.
Aby dany aktywny składnik farmaceutyczny mógł zostać wwieziony na teren Unii Europejskiej, musi mu towarzyszyć pisemne
potwierdzenie, wydane przez właściwy organ kraju produkcji.
Poświadcza ono fakt zastosowania do produkcji dobrej praktyki
wytwarzania (GMP), która jest co najmniej równoważna standardom przyjętym w Europie. Niektórym krajom, które złożyły
wniosek o dokonanie przez UE oceny ich systemów regulacyjnych
w zakresie nadzoru nad wytwórcami czynnych składników farmaceutycznych, przysługuje zwolnienie, pod warunkiem że przeprowadzona ocena wykazała równoważność systemu z systemem UE.
Każda partia produktów leczniczych, przed jej wprowadzeniem
na europejski rynek, musi uzyskać poświadczenie dotyczące
jej wytworzenia oraz przebadania zgodnie z GMP oraz zgodnie
z pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu. Jeżeli dany produkt
wytwarzany jest poza Unią Europejską i został na teren UE wwieziony, musi on zostać poddany pełnym badaniom analitycznym
w Unii Europejskiej. Wyjątkiem są sytuacje obowiązywania
umowy o wzajemnym uznaniu pomiędzy UE a krajem wywozu.

Monitorowanie bezpieczeństwa
produktów leczniczych
Europejski system regulacji produktów leczniczych umożliwia monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczniczych
dostępnych na europejskim rynku przez cały ich cykl życia.
W ramach EMA działa komitet zajmujący się bezpieczeństwem
produktów leczniczych do stosowania u ludzi – jest to Komitet ds.
Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC). W przypadku wystąpienia problemów z bezpieczeństwem produktu leczniczego, który został dopuszczony do obrotu
w więcej niż jednym państwie członkowskim, na terenie całej
UE podejmuje się te same działania regulacyjne, a pacjenci oraz
pracownicy służby zdrowia we wszystkich państwach członkowskich
otrzymują te same wytyczne.
EMA/716925/2016

Wszystkie podejrzenia działań niepożądanych zgłaszane przez
pacjentów oraz pracowników służby zdrowia muszą zostać odnotowane w EudraVigilance – europejskim internetowym systemie
informatycznym, który umożliwia zbieranie oraz analizowanie
zgłoszeń podejrzewanych działań niepożądanych produktów
leczniczych oraz zarządzanie nimi. Dane te są stale monitorowane
przez EMA oraz państwo członkowskie w celu wykrycia ewentualnych nowych informacji na temat bezpieczeństwa.
EMA umożliwia wgląd w zgłoszenia podejrzewanych działań
niepożądanych produktów leczniczych, które uzyskały pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu na poziomie centralnym. Dostępne
są one w europejskiej bazie zgłoszeń podejrzewanych działań
niepożądanych leków. Baza ma formę strony internetowej, na
której użytkownicy mogą zobaczyć wszystkie zgłoszenia podejrzewanych działań niepożądanych zapisane w EudraVigilance.
PRAC ma szeroki zakres uprawnień, obejmujący wszystkie
aspekty nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Komitet
ten pełni ważną rolę w ocenie ryzyka, ale także udziela porad
oraz formułuje zalecenia dla europejskiej sieci organów regulacyjnych w zakresie produktów leczniczych, dotyczące planowania
zarządzania ryzykiem oraz oceny stosunku korzyści do ryzyka
produktów leczniczych po ich wprowadzeniu do obrotu.

Wysłuchania publiczne
Obowiązujące w Unii Europejskiej ustawodawstwo dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii umożliwia komitetowi PRAC organizowanie wysłuchań publicznych
w ramach oceny bezpieczeństwa produktów leczniczych, o ile
zostanie to uznane za potrzebne. Wysłuchania publiczne mają
wspierać proces decyzyjny komitetu, prezentując dodatkowe
punkty widzenia, wiedzę oraz spostrzeżenia na temat stosowania produktów leczniczych w praktyce klinicznej.

Badania kliniczne
Za udzielanie zezwoleń na prowadzenie badań klinicznych
oraz za nadzór nad nimi odpowiada państwo członkowskie, na którego terytorium badania są prowadzone.
Europejska baza danych dotyczących badań klinicznych
(EudraCT) zawiera informacje o badaniach klinicznych, na które
wydano zezwolenie w UE. Właściwe organy krajowe oraz
sponsorzy badań klinicznych zamieszczają w niej protokoły
informacyjne oraz wyniki badań klinicznych. Część tych informacji
EMA udostępnia publicznie w rejestrze badań klinicznych UE.

Współpraca międzynarodowa
Komisja Europejska oraz EMA, w ścisłej współpracy
w państwami członkowskimi, zacieśniają więzy z organizacjami partnerskimi na całym świecie. Działania te
mają na celu usprawnianie terminowej wymiany fachowej wiedzy
w zakresie regulacji oraz danych naukowych, a także opracowywanie najlepszych praktyk na polu regulacji na całym świecie.
Komisja Europejska oraz EMA współpracują ze Światową
Organizacją Zdrowia (WHO) nad szeregiem zagadnień, w tym
nad kwestią produktów leczniczych przeznaczonych na rynki
spoza UE (produkty lecznicze poddawane ocenie w ramach tzw.
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odpowiedzialne za produkty lecznicze oraz przedstawicieli branży
farmaceutycznej z Europy, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych.
ICH propaguje harmonizację w zakresie bezpieczeństwa, jakości
i skuteczności jako głównych kryteriów dopuszczania nowych
produktów leczniczych do obrotu. Międzynarodowa konferencja
ds. harmonizacji wymagań technicznych dla rejestracji produktów
weterynaryjnych (VICH) jest odpowiednikiem ICH dla produktów
leczniczych do stosowania u zwierząt.

Wsparcie działań naukowych na potrzeby
regulacji poza UE – procedura z art. 58
Komitet CHMP może przeprowadzać oceny naukowe oraz
wydawać we współpracy z WHO opinie na temat produktów leczniczych przeznaczonych wyłącznie na rynki poza UE.
Dokonując oceny takich produktów, CHMP stosuje te same
rygorystyczne standardy, które dotyczą produktów leczniczych przeznaczonych na rynek europejski. Produkty lecznicze, które mogą zostać objęte tą procedurą, wywodzącą się
z art. 58 rozporządzenia ustanawiającego Agencję, stosowane są do profilaktyki oraz leczenia chorób mających wpływ
na zdrowie publiczne w wymiarze globalnym. Są to m.in.
szczepionki stosowane w rozszerzonym programie szczepień
WHO lub do ochrony przed chorobami stanowiącymi priorytet
w ochronie zdrowia publicznego, a także leki na choroby będące szczególnie w centrum zainteresowania WHO, takie jak
HIV/AIDS, malaria czy gruźlica.

EMA oraz wiele właściwych organów krajowych angażuje się w prace
Konwencji inspekcji farmaceutycznej oraz w schemat współpracy
inspekcji farmaceutycznych (zwanych łącznie „PIC/S”), które są
formą ścisłej współpracy międzynarodowej pomiędzy inspekcjami
farmaceutycznymi odpowiedzialnymi za GMP.
Współpracę w zakresie regulacji oraz wymianę informacji z międzynarodowymi organami regulacyjnymi zapewnia także Międzynarodowe Forum Farmaceutycznych Organów Regulacyjnych (IPRF).

„procedury z art. 58” EMA), nad jakością produktów leczniczych
oraz nad tworzeniem międzynarodowych nazw niezastrzeżonych.

Niedawno ustanowiono także strategiczne forum na poziomie
agencji globalnych, tj. Międzynarodową Koalicję Organów
Regulacji Leków (ICMRA). ICMRA jest dobrowolnym zrzeszeniem
farmaceutycznych organów regulacyjnych z całego świata na
poziomie wykonawczym, zapewniającym współpracę strategiczną,
doradztwo oraz przywództwo.

Jednym z głównych forów wielostronnej współpracy międzynarodowej dla UE jest Międzynarodowa konferencja ds. harmonizacji
wymagań technicznych dla rejestracji produktów leczniczych
stosowanych u ludzi (ICH), która zrzesza organy regulacyjne

Istnieje także szereg dwustronnych porozumień o współpracy,
które usprawniają wymianę istotnych informacji na temat
produktów leczniczych pomiędzy organami regulacyjnymi na
terenie UE oraz poza nią.

Unia Europejska – najważniejsze informacje
Liczba ludności:
ponad 500 mln

PKB:
12,9 trylion euro

Unia Europejska
(UE) stworzyła
ujednolicony zbiór praw,
które obowiązują we wszystkich
jej państwach członkowskich,
ustanawiając tym samym jednolity
rynek. We wszystkich państwach
członkowskich obowiązują te same
zasady oraz ujednolicone procedury
dotyczące dopuszczania
produktów leczniczych do
obrotu i nadzoru nad ich
bezpieczeństwem.

Przystąpienie
do Unii Europejskiej
oznacza zobowiązanie
do przyjęcia „acquis
communautaire” (dorobku
prawnego Unii Europejskiej
oraz odnośnych wytycznych),
co ma zagwarantować
stosowanie tych samych norm
we wszystkich państwach
członkowskich UE.

Liczba języków
urzędowych:
24

Organy regulacyjne
ds. produktów leczniczych:
50+

Liczba krajów członkowskich UE: 28

Austria
Austria

Belgium

Belgia

Bulgaria
Bułgaria

Croatia
Chorwacja

Cyprus

Italy
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Latvia
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Lithuania
Litwa

Luxemburg
Luksemburg

Malta
Malta
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Cypr

Czech Republic Denmark

Europejski Obszar Gospodarczy
składa się z 28 państw
członkowskich UE oraz:

Czechy

Dania

Estonia

Estonia

Finland
Finlandia

France
Francja

Germany

Niemcy

Greece

Grecja

Hungary

Węgry

Ireland
Irlandia

Netherlands
Holandia

Poland
Polska

Portugal
Portugalia

Romania
Rumunia

Slovakia
Słowacja

Slovenia
Słowenia

Spain
Hiszpania

Sweden
Szwecja

United
Kingdom
Zjednoczone

Królestwo

Iceland
Islandia

Liechtenstein
Liechtenstein

Norway
Norwegia
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