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Suġġett: Direttiva 2004/24/KE dwar il-Prodotti Mediċinali Veġetali Tradizzjonali

Skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2001/83, l-ebda prodott mediċinali ma jista’ jitqiegħed fis-suq 
kemm-il darba ma jkunx inħareġ permess ta’ tqegħid fis-suq għalih. Id-Direttiva 2004/24/KE 
dwar il-prodotti mediċinali veġetali tradizzjonali introduċiet proċedura ta’ reġistrazzjoni 
simplifikata għal tali prodotti. Id-dispożizzjonijiet kollha ta’ din id-Direttiva se jidħlu fis-seħħ 
fl-aħħar ta’ April 2011: mediċini veġetali tradizzjonali li ma jkunux laħqu ġew irreġistrati sa 
dik id-data ma jibqgħux jitħallew jitqiegħdu fis-suq.

Jidher li wħud mid-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għadhom joħolqu ostakoli bla bżonn 
għar-reġistrazzjoni tal-mediċini veġetali, bħal pereżempju t-talba sistematika għal dejta 
ġenotossika ta’ kwalità għolja mill-awtorità rilevanti. Ir-reġistrazzjoni simplifikata hija 
limitata wkoll għall-prodotti mediċinali veġetali tradizzjonali esklussivament magħmula minn 
sustanzi veġetali, biex b’hekk jiġu esklużi prodotti tradizzjonali li jinkludu wkoll, pereżempju, 
komponenti minerali. Finalment, id-Direttiva jista’ jkollha impatt negattiv fuq ċerti prodotti 
veġetali tradizzjonali bbażati fuq it-tradizzjonijiet non-Ewropej (pereżempju, mediċina 
Ayurvedic u dik tradizzjonali Ċiniża, li attwalment ta’ spiss tinbiegħ bħala supplement tal-
ikel), għalkemm il-Kummissjoni rrikonoxxiet li d-Direttiva 2004/24/KE mhijiex adegwata 
għar-regolamentazzjoni tat-tradizzjonijiet mediċi bbażati fuq approċċ olistiku.
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1. Taħseb il-Kummissjoni li għad hemm ostakoli għar-reġistrazzjoni ta’ prodotti 
mediċinali veġetali? Jekk iva, qiegħda tippjana l-Kummissjoni li tirrevedi l-proċedura 
ta’ evalwazzjoni u kif?

2. X’inhuma l-esperjenzi fir-rigward ta’ domanda każ b’każ għar-rekwiżiti ta’ dejta dwar 
il-ġenotossiċità? Tejjeb dan kollu r-reġistrazzjoni tal-prodotti mediċinali veġetali 
tradizzjonali?

3. Il-Kummissjoni, meta se testendi l-proċedura ta’ reġistrazzjoni simplifikata għal 
prodotti oħra għajr dawk esklussivament veġetali li għandhom tradizzjoni twila ta’ użu 
sikur, kif imsemmi fil-Komunikazzjoni COM(2008) 584 tagħha?

4. X’se jkun l-effett tal-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva 2004/24/KE, speċjalment 
fuq il-prodotti veġetali ta’ ċerti tradizzjonijiet bħall-mediċina Ayurvedic u dik 
tradizzjonali Ċiniża?

5. Ladarba l-Kummissjoni tirrikonoxxi li r-rekwiżiti tad-Direttiva 2004/24/KE mhumiex 
adegwati għall-prodotti mediċinali tradizzjonali bbażati fuq l-approċċ olistiku, meta se 
tipproponi qafas legali separat li huwa adegwat għal tali prodotti?


