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Tema: Direktyva 2004/24/EB dėl tradiciškai vartojamų žolinių vaistų

Pagal Direktyvos 2001/83/EB 6 straipsnį vaistus galima pateikti į rinką tik gavus leidimą. 
Direktyvoje 2004/24/EB dėl tradiciškai vartojamų žolinių vaistų nustatyta supaprastinta tokių 
vaistų registravimo procedūra. Visos šios direktyvos nuostatos įsigalios 2011 m. balandžio 
mėn. pabaigoje: nebebus leidžiama pateikti į rinką tradiciškai vartojamų žolinių vaistų, kurie 
iki tol nebus registruoti. 

Atrodo, kad kai kuriomis šios direktyvos nuostatomis vis dar per daug trukdoma registruoti 
žolinius vaistus, pavyzdžiui, nuolat prašoma, kad atitinkamos institucijos pateiktų aukštos 
kokybės duomenis apie genotoksines medžiagas. Be to, supaprastinta registravimo procedūra 
taikoma tik tradiciškai vartojamiems žoliniams vaistams, sudarytiems tik iš augalinių 
medžiagų, taigi ji netaikoma tradiciškai vartojamiems vaistams, kuriuose taip pat yra, 
pavyzdžiui, mineralinių sudedamųjų dalių. Galiausiai, nors Komisija pripažino, kad 
Direktyva 2004/24/EB netinkama holistiniu požiūriu pagrįstoms medicinos tradicijoms 
reguliuoti, šia direktyva gali būti daromas neigiamas poveikis tam tikriems tradiciškai 
vartojamiems augaliniams produktams, susijusiems su neeuropietiškomis tradicijomis (pvz., 
Ajurvedos ir tradiciniams kinų vaistams, šiuo metu dažnai parduodamiems kaip maisto 
papildai).
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1. Ar Komisija pritaria nuomonei, kad vis dar yra kliūčių žoliniams vaistams registruoti? 
Jei taip, ar Komisija planuoja persvarstyti vertinimo procedūrą ir kaip?

2. Kokia sukaupta patirtis išnagrinėjus kiekvieną atvejį, kai reikalaujama pateikti 
duomenis apie genotoksines medžiagas? Ar dėl šio reikalavimo tradiciškai vartojamų 
žolinių vaistų registravimas patobulintas?

3. Kada Komisija pradės taikyti šią supaprastintą registravimo procedūrą ir vaistams, 
sudarytiems ne tik iš augalinių medžiagų, kurių gilios saugaus vartojimo tradicijos, 
kaip nurodyta komunikate COM (2008) 584?

4. Koks bus poveikis, kai Direktyva 2004/24/EB bus visiškai įgyvendinta, ypač tam tikrų 
tradicijų žoliniams vaistams, pavyzdžiui, Ajurvedos ir tradiciniams kinų vaistams?

5. Atsižvelgiant į tai, kad Komisija pripažįsta, jog Direktyvoje 2004/24/EB nustatytų 
reikalavimų negalima taikyti holistiniu požiūriu pagrįstiems tradiciškai vartojamiems 
vaistams, kada Komisija pasiūlys atskirą teisinę sistemą, kuri būtų tinkama tokiems 
vaistams?


