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Tárgy: A hagyományos növényi gyógyszerekről szóló 2004/24/EK irányelv

A 2001/83/EK irányelv 6. cikke értelmében a gyógyszerek csak engedélyezésüket követően 
hozhatók kereskedelmi forgalomba. A hagyományos növényi gyógyszerekről szóló 
2004/24/EK irányelv egyszerűsített törzskönyvezési eljárást vezetett be az ilyen termékek 
esetében. Az említett irányelv teljes körű rendelkezései 2011. április végén lépnek majd 
hatályba: azon hagyományos növényi gyógyszerek forgalmazása, amelyeket a szóban forgó 
időpontig nem törzskönyveztek, ezt követően már nem engedélyezett. 

Az irányelv egyes rendelkezései a jelek szerint továbbra is indokolatlan akadályokat 
gördítenek a növényi gyógyszerek törzskönyvezésének útjába, ilyen például az illetékes 
hatóságok részéről a genotoxicitásra vonatkozó, kiváló minőségű adatok szisztematikus 
lekérése. Az egyszerűsített törzskönyvezés továbbá olyan hagyományos növényi 
gyógyszerekre korlátozódik, amelyek kizárólag növényi anyagokat tartalmaznak, ezáltal 
kizárva azon hagyományos termékeket, amelyek például ásványi összetevőkkel is 
rendelkeznek. Végezetül az irányelv kedvezőtlen hatást gyakorolhat bizonyos hagyományos 
növényi termékekre, amelyek nem az európai hagyományokon alapulnak (pl. az ajurvédikus 
és a hagyományos kínai gyógyszerek, amelyeket jelenleg gyakran táplálékkiegészítőként 
értékesítenek), jóllehet a Bizottság elismerte, hogy a 2004/24/EK irányelv nem megfelelő a 
holisztikus megközelítésen alapuló gyógyászati hagyományok szabályozására.
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1. Osztja-e a Bizottság azt a véleményt, hogy a növényi gyógyszerek törzskönyvezése 
továbbra is akadályokba ütközik? Amennyiben igen, tervezi-e a Bizottság az értékelési 
eljárás felülvizsgálatát, és azt miként kívánja megvalósítani?

2. Milyen tapasztalatok állnak rendelkezésre a genotoxicitási adatokhoz kapcsolódó 
követelményekre irányuló eseti kéréseket illetően? Mindez javított-e a hagyományos 
növényi gyógyszerek törzskönyvezésén?

3. Mikor terjeszti ki a Bizottság az egyszerűsített törzskönyvezési eljárást olyan 
termékekre is, amelyek nem kizárólag növényi anyagokat tartalmaznak, és 
felhasználásuk régóta biztonságos, a COM(2008) 584 közleményben említettekkel 
összhangban?

4. Milyen hatással jár majd a 2004/24/EK irányelv teljes körű végrehajtása, különösen a 
bizonyos hagyományokat követő, így például az ajurvédikus és a hagyományos kínai 
orvoslásra nézve? 

5. Tekintve, hogy a Bizottság elismeri, hogy a 2004/24/EK irányelvben foglalt 
követelmények nem megfelelőek a holisztikus megközelítésen alapuló hagyományos 
gyógyszerekre nézve, mikor fog a Bizottság javaslatot tenni az ilyen jellegű 
termékeket illetően megfelelő, külön jogszabályi keretre?


