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Předmět: Směrnice 2004/24/ES o tradičních rostlinných léčivých přípravcích

V souladu s článkem 6 směrnice 2001/83 mohou být léčivé přípravky uvedeny na trh pouze 
po svém schválení. Směrnice 2004/24/ES o tradičních rostlinných léčivých přípravcích 
přinesla v případě těchto přípravků zjednodušení registračního postupu. Všechna ustanovení 
této směrnice vstoupí v platnost na konci dubna 2011: tradiční rostlinné léčivé přípravky, 
které do té doby nebudou registrovány, nebudou moci být uvedeny na trh.

Stále se zdá, že některá ustanovení této směrnice představují zbytečné překážky pro registraci 
rostlinných léčivých přípravků, jako například systematický požadavek ze strany příslušných 
orgánů týkající se kvalitních údajů o genotoxicitě. Zjednodušená registrace je rovněž omezena 
na tradiční rostlinné léčivé přípravky, které obsahují výhradně rostlinné přísady, tudíž tradiční 
přípravky obsahující mimo jiné například minerální složky nepřipadají v úvahu. Směrnice 
může mít konečně negativní dopad na některé tradiční rostlinné přípravky postavené na 
mimoevropských tradicích (např. ájurvédská a tradiční čínská léčiva, v současnosti často 
prodávaná jako potravinové doplňky), ačkoli Komise uznala, že směrnice 2004/24/ES není 
vhodným nástrojem pro úpravu léčebných tradic založených na holistickém přístupu.

1. Sdílí Komise postoj, že zde stále existují překážky pro registraci rostlinných léčivých 
přípravků? Pokud ano, zamýšlí Komise přezkoumat tento postup posuzování a jakým 
způsobem?
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2. Jaké jsou zkušenosti s požadavky na údaje o genotoxicitě vyžadovanými 
v jednotlivých případech? Přinesly tyto požadavky zlepšení v oblasti registrací 
tradičních rostlinných léčivých přípravků?

3. Kdy Komise rozšíří zjednodušený registrační postup i na jiné přípravky, než jsou 
výhradně rostlinné látky s dlouhou tradicí bezpečného užívání, jak se uvádí v jejím 
sdělení KOM(2008)584?

4. Jaký bude účinek plného provedení směrnice 2004/24/ES, zejména na rostlinné 
přípravky určitých tradic, jako je ájurvédská a tradiční čínská medicína?

5. Vzhledem k tomu, že Komise uznává, že požadavky směrnice 2004/24/ES nejsou 
vhodné pro tradiční léčivé přípravky založené na holistickém přístupu, kdy Komise 
předloží samostatný právní rámec vhodný pro takovéto přípravky?


