
Dopuszczanie do obrotu produktów 
leczniczych



Podstawy prawne

Zgodnie z obowiązującym prawem, poza ściśle określonymi 
wyjątkami, w obrocie mogą znajdować się wyłącznie produkty 
lecznicze (leki), które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu – zarejestrowane.



Instytucje dopuszczające do obrotu

• Państwa Członkowskie Unii Europejskiej: Agencje ds. Leków,
• Polska: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych          

i Produktów Biobójczych, 
• Unia Europejska: Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency

EMA),
• USA: Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA), 
• Japonia: Japońska Agencja Farmaceutyków i Wyrobów Medycznych

(Japanese Pharmaceuticals and Medical Devices Agency – PMDA),
• Kanada: Health Canada.



Procedury dopuszczania do obrotu (1/2)

Procedura centralna (Centralized Procedure – CP) prowadzona przez
Europejską Agencję Leków (EMA), pozwolenie  wydawane przez Komisję
Europejską

Podstawa prawna: Rozporządzenie 726/2004/WE  i Dyrektywa 2001/83/WE

         



Procedury prowadzone przez  narodowe agencje rejestracyjne, pozwolenie
narodowe wydawane lokalnie:

• Procedura narodowa,                            
• Procedura wzajemnego uznania (Mutual Recognition Procedure - MRP),
• Procedura zdecentralizowana (Decentralized Procedure - DCP).

Podstawa prawna: prawo krajowe będące transpozycją Dyrektywy 2001/83/WE
         

Procedury dopuszczania do obrotu (2/2)



Procedura centralna

Komisja Europejska wydaje pozwolenie na podstawie opinii naukowej Komitetu
ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (Committee for Medicnal
Products for Human Use - CHMP).

Czas trwania procedury: 210 dni.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu ważne we wszystkich krajach
Unii Europejskiej oraz na Islandii, w Liechtensteinie i Norwegii:
• JEDNO pozwolenie na dopuszczenie do obrotu,
• JEDNA nazwa produktu leczniczego,
• JEDNA Informacja o produkcie leczniczym (23 oficjalne języki +  norweski i islandzki) – 

Charakterystyka Produktu Leczniczego (Summary of Product Characteristics - SmPC), 
Ulotka dla pacjenta (Patient Inforation Leaflet - PIL), oznakowanie opakowań (Labeling).



Procedura centralna - obligo

• leki z nową substancją czynną stosowane w leczeniu AIDS, nowotworów
złośliwych, cukrzycy, chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego,
chorób autoimmunologicznych oraz chorób wirusowych;

• leki uzyskane na drodze biotechnologii;
• leki stosowane w terapii zaawansowanej, takiej jak: terapia genowa,

somatyczna terapia komórkowa oraz produkty inżynierii tkankowej;
• „leki sieroce” (leki stosowane w rzadkich chorobach u ludzi).

Podstawa prawna: załącznik do Rozporządzenia 726/04 



Procedura centralna - opcjonalność

Dowolny lek, niewymieniony w załączniku do Rozporządzenia 726/04,
spełniający warunki: 

• zawiera nową substancję czynną, która w dniu wejścia w życie
Rozporządzenia nie była dopuszczona we Wspólnocie 
lub 

• lek stanowi ważną innowację terapeutyczną, naukową lub techniczną lub
wydanie pozwolenia w procedurze centralnej jest w interesie pacjentów lub
zdrowia zwierząt na poziomie wspólnotowym. 

Dotyczy również leków odtwórczych (generyków) do leków referencyjnych
zarejestrowanych centralnie, z wyjątkiem leków biologicznych biopodobnych. 



Procedura  narodowa

Prowadzona przez narodową Agencję ds. Leków (w Polsce: URPL).

Procedura trwa 210 dni + przerwy na przedstawienie odpowiedzi na pytania
(zawieszenie biegu terminu).

Pozwolenie jest ważne tylko na terytorium jednego kraju.

W praktyce czas procedury jest dłuższy w porównaniu z procedurą MRP/DCP, jak
również mniej przewidywalny jest kalendarz samej procedury. 

Zwykle rejestracja w procedurze narodowej jest najbardziej zróżnicowana pod
względem dodatkowych wymagań w poszczególnych krajach.



  Samodzielna, osobna procedura.

  Zgłoszenie w wybranych Państwach członkowskich wniosków o rejestrację 
produktu dopuszczonego do obrotu w chwili składania wniosku w jakimkolwiek 
Państwie członkowskim.

  Czas trwania: 90 dni (przygotowanie raportu oceniającego (Assessment report-AR)
  przez kraj referencyjny (Reference Member State - RMS)) + 90 dni (uznanie AR 
przez kraje zainteresowane (Concerned Member States - CMS)) + 30 dni – faza 
narodowa (wydanie lokalnych pozwoleń).

  Pozwolenie ważne we wszystkich krajach biorących udział w procedurze.

Procedura zdecentralizowana (MRP) 



  De facto procedura wzajemnego uznania (MRP) „z urzędu”.

  Procedura, która zastąpiła MRP dla toczących się lub nowych procesów.

  Jednoczesne zgłoszenie w wybranych Państwach członkowskich wniosków                 
o rejestrację produktu niedopuszczonego do obrotu w chwili składania wniosku         
w żadnym Państwie członkowskim

  Czas trwania: 120 dni (przygotowanie raportu oceniającego (Assessment report - AR) 
przez kraj referencyjny (Reference Member State - RMS)) + 90 dni (uznanie AR / 
zgłoszenie uwag przez kraje zainteresowane (Concerned Member States - CMS)) + 
30 dni – faza narodowa (wydanie lokalnych pozwoleń).

  Pozwolenie ważne we wszystkich krajach biorących udział w procedurze.

Procedura zdecentralizowana (DCP) 



   Wnioskodawca może złożyć wniosek o przyspieszony proces oceny.              
wniosku – 150 dni.

   Produkty dla których ma to zastosowanie:

• do leczenia chorób bez alternatywnych metod leczenia,
• nowy produkt leczniczy wnosi znaczący postęp w leczeniu.

  Wnioski rozpatrywane są indywidualnie, zazwyczaj miesiąc przed złożeniem
  dokumentacji do oceny. 
  W dniu 120 CHMP może powrócić do normalnej procedury – 210 dni.

Skrócony proces oceny wniosku 



Okresy ważności pozwoleń

• Okres ważności pozwolenia 5 lat + „pozwolenie unlimited”. 

• Leki mogą być re-rejestrowane jednorazowo na kolejne 5 lat 
(„w uzasadnionych przypadkach uwzględniając dane z zakresu monitorowania
bezpieczeństwa”).

• Opłata za każdy rok ważności pozwolenia. 

• Potwierdzenie uiszczenia opłaty składa się w terminie do 30 dni po upływie
każdego kolejnego roku, licząc od dnia, w którym zostało wydane pozwolenie na
czas nieokreślony.



Warunkowość pozwoleń

Dopuszczalność rejestracji warunkowej w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.

Okres ważności pozwolenia warunkowego: 1 rok.

• szczegółowe uzasadnienie
• przyczyny / warunki
• warunki określone w pozwoleniu są jawne

Ścisła kontrola wypełniania warunków.

• cofnięcie w okresie trwania pozwolenia
• przekształcenie w pełne pozwolenie



Dokumentacja rejestracyjna - schemat



Zasada ogólna

• Warunkiem dopuszczenia leku do obrotu jest pozytywna ocena dokumentacji
rejestracyjnej.

• Dokumentacja musi wskazywać, że lek jest:
• bezpieczny (dokumentacja toksykologiczna – badania farmakologiczne                          

I toksykologiczne) 
• skuteczny (dokumentacja kliniczna - badania kliniczne)
• odpowiedniej jakości (dokumentacja farmaceutyczna - badania jakościowe                            

(fizyko chemiczne), biologiczne i mikrobiologiczne)

• Korzyści wynikające ze stosowania danego leku muszą przewyższać ryzyko związane      
z jego stosowaniem (positive benefit-risk balance).



Wyjątki od obowiązku składania           
pełnego dossier

1. INFORMED CONSENT - zgoda właściciela danych na ich udostępnienie / wykorzystanie 
Uwaga: zgoda dotyczy udostępnienia / wykorzystania wszystkich trzech części dossier.

2. WELL ESTABLISHED USE - ugruntowane zastosowanie medyczne – odwołanie do literatury 
Uwaga: nie dotyczy substancji o ugruntowanym zastosowaniu medycznym proponowanej        
do stosowania w nowym wskazaniu.

3. STANDARDOWY GENERYK – odpowiednik oryginalnego produktu leczniczego z 
potwierdzoną biorównoważnością.
Uwaga: wymóg „tego samego składu” dotyczy substancji czynnej, jednak różnice w składzie 
substancji pomocniczych lub w dopuszczalnych zanieczyszczeniach nie mogą prowadzić        
do zmian profilu bezpieczeństwa i skuteczności.



Zakres skróconego dossier  
dla leku biopodobnego

LEK BIOLOGICZNY BIOPODOBNY - konieczność przedłożenie 
wyników badań porównawczych (chemicznych i farmaceutycznych) 
oraz badań klinicznych (skróconych) wykazujących biopodobieństwo 
leku biopodobnego i leku referencyjnego.



 Możliwość dopuszczenia do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia dla produktów
 nie zarejestrowanych w PL; konieczność spełnienia określonych warunków, m.in.:
 dopuszczenie w kraju eksportu i posiadanie tam aktualnego pozwolenia, brak odpowiednika w PL           
– art. 4.1 PF (ratowanie zdrowia i życia)

 Sprowadzenie w przypadku klęski żywiołowej / zagrożenia życia lub zdrowia (art. 4.9 PF)
 dopuszczenie do obrotu w PL i w kraju eksportu, BRAK dostępności w PL
 brak odpowiednika w PL

Możliwość dopuszczenia do obrotu na czas określony produktów nie posiadających
pozwolenia (art. 4.8) (klęska żywiołowa / zagrożenie życia lub zdrowia ludzi) 

Możliwość przywozu z zagranicy na potrzeby własne 5 najmniejszych opakowań produktu nie
dopuszczonego do obrotu w PL (art. 68.5)

Wyjątki od konieczności uzyskania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu



Inne formuły obrotu - handel równoległy

• Forma obrotu lekami pomiędzy hurtowniami krajów Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG). Odbywa się równolegle do kanałów dystrybucyjnych
producentów, a jednocześnie dotyczy tych samych produktów leczniczych,
zarejestrowanych w kraju docelowym.

• Elementy procedury rejestracyjnej analogiczne do standardowej:
• decyzja administracyjna,
• termin ważności: 5 lat (następnie kolejne 5),
• ograniczony zakres obowiązku monitorowania działań niepożądanych,
• współpraca władz rejestracyjnych z odpowiednimi władzami w państwie eksportu

(tożsamość produktu),
• obowiązek powiadomienia MAH / GIF / URPL (30 dni przed planowanym

wprowadzeniem).



Podsumowanie

• Leki mogą być rejestrowane na drodze 4 procedur: narodowej, wzajemnego uznania,
zdecentralizowanej i centralnej.

• Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jest ważne 5 lat, a następnie przedłużane na
czas nieokreślony. W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa i skuteczności leku
może zostać wydane pozwolenie warunkowe na 1 rok.

• Dokumentacja rejestracyjna składa się z 3 podstawowych części: analityki (Moduł 3),
toksykologii (Moduł 4) i kliniki (Moduł 5).

• Istnieją 3 wyjątki od konieczności składania pełnego dossier rejestracyjnego (informed
consent, WEU i standardowy generyk).

• W ściśle określonych przypadkach można dopuścić do obrotu leki bez konieczności
uzyskania pozwolenia.


