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внесен съгласно член 197 от Правилника за дейността
от Bas Eickhout

Относно: Директива 2004/24/ЕО относно традиционните растителни лекарствени 
продукти

Съгласно член 6 от Директива 2001/83 лекарствените продукти могат да бъдат пуснати 
на пазара само след издадено разрешение. Директива 2004/24/ЕО относно 
традиционните растителни лекарствени продукти въведе опростена процедура за 
регистрация на такива продукти. Всички разпоредби на тази директива ще влязат в 
сила в края на април 2011 г.: традиционните растителни лекарствени продукти, които 
не са регистрирани дотогава, няма да могат да бъдат пуснати на пазара. 

Някои от разпоредбите на тази директива все още поставят неоправдани препятствия 
пред регистрирането на растителни лекарствени продукти, например систематичното 
искане за висококачествени данни относно генотоксичността от съответните органи. 
Опростената регистрация също така е ограничена до традиционните растителни 
лекарствени продукти, съдържащи единствено растителни вещества, като по този 
начин изключва традиционните продукти, които включват например и минерални 
съставки. В заключение, Директивата може да има отрицателно въздействие върху 
някои традиционни растителни продукти, принадлежащи към неевропейски традиции 
(напр. аюрведа и традиционната китайска медицина, които в момента често се продават 
под формата на хранителни добавки), въпреки че Комисията признава, че Директива 
2004/24/ЕО не е подходяща за регулацията на медицински традиции, основаващи се на 
холистичен подход.
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1. Счита ли Комисията, че все още съществуват препятствия пред регистрацията на 
растителни лекарствени продукти? Ако е така, планира ли Комисията да 
преразгледа процедурата за оценка и по какъв начин?

2. Какво показва опитът от исканията за предоставяне на данни относно 
генотоксичността за всеки отделен случай? Подобрило ли е това регистрацията 
на традиционни растителни лекарствени продукти?

3. Кога Комисията ще разшири опростената процедура за регистрация, за да 
включи продукти, които не съдържат единствено растителни вещества и имат 
дългогодишни традиции на безвредна употреба, както споменава Комисията в 
своето съобщение COM(2008) 584?

4. Какви ще бъдат последствията от пълното прилагане на Директива 2004/24/ЕО, 
особено по отношение на растителните продукти, принадлежащи към традиции 
като аюрведа и традиционната китайска медицина? 

5. Като се има предвид, че Комисията признава, че изискванията на Директива 
2004/24/ЕО не са подходящи за традиционните лекарствени продукти, 
основаващи се на холистичен подход, кога Комисията ще предложи отделна 
правна рамка, подходяща за такива продукти?


