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Om: Direktiv 2004/24/EF om traditionelle plantelægemidler

I henhold til artikel 6 i direktiv 2001/83 kan lægemidler kun markedsføres, efter at de er 
blevet godkendt. Med direktiv 2004/24/EF om traditionelle plantelægemidler blev der indført 
en forenklet registreringsprocedure for disse produkter. Alle bestemmelser i dette direktiv 
træder i kraft i slutningen af april 2011. Traditionelle plantelægemidler, som ikke er 
registreret inden da, vil ikke længere kunne markedsføres. 

Nogle af bestemmelserne i dette direktiv synes fortsat at skabe unødige hindringer for 
registreringen af plantelægemidler, f.eks. den relevante myndigheds systematiske anmodning 
om genotoksiske data af høj kvalitet. Den forenklede registrering er også begrænset til 
traditionelle plantelægemidler, der udelukkende består af plantestoffer, og udelukker således 
traditionelle produkter, som også omfatter f.eks. mineralske bestanddele. Endelig kan 
direktivet have en negativ indvirkning på visse traditionelle planteprodukter, der er baseret på 
ikke-europæiske traditioner (f.eks. ayurvediske og traditionelle kinesiske lægemidler, der i 
øjeblikket ofte sælges som kosttilskud), selv om Kommissionen har anerkendt, at direktiv 
2004/24/EF ikke er relevant for reguleringen af medicinske traditioner, der er baseret på en 
holistisk tilgang.
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1. Er Kommissionen enig i, at der stadig er hindringer i forbindelse med registreringen af 
plantelægemidler? Har Kommissionen i bekræftende fald planer om at revidere 
vurderingsproceduren og hvordan?

2. Hvilke erfaringer har man med anmodning om krav til genotoksiske data fra sag til 
sag? Har det forbedret registreringen af traditionelle plantelægemidler?

3. Hvornår udvider Kommissionen den forenklede registreringsprocedure til andre 
produkter end udelukkende plantestoffer med en lang tradition for sikker anvendelse, 
som nævnt i meddelelsen KOM(2008) 584?

4. Hvilken betydning har den fulde gennemførelse af direktiv 2004/24/EF, især med 
hensyn til planteprodukter med visse traditioner som ayurvediske og traditionelle 
kinesiske lægemidler? 

5. I betragtning af at Kommissionen anerkender, at kravene i direktiv 2004/24/EF ikke er 
relevante for traditionelle lægemidler, der er baseret på en holistisk tilgang, hvornår vil 
Kommissionen så foreslå et særskilt lovgrundlag, som er relevant for disse produkter?


