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Dotyczy: Dyrektywy 2004/24/WE w sprawie tradycyjnych ziołowych produktów 
leczniczych

Zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/83 produkty lecznicze mogą być wprowadzone do obrotu 
dopiero wówczas, gdy zostanie dla nich wydane właściwe pozwolenie. W dyrektywie 
2004/24/WE w sprawie tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych wprowadzono 
uproszczoną procedurę rejestracji tych produktów. Wszystkie przepisy przedmiotowej 
dyrektywy wejdą w życie z końcem kwietnia 2011 r. Niezarejestrowane do tego czasu 
tradycyjne leki ziołowe nie będą mogły być wprowadzone do obrotu. 

Wydaje się, że niektóre przepisy dyrektywy nadal stanowią zbędną przeszkodę w procesie 
rejestracji leków ziołowych, np. systematyczne wnioski ze strony właściwych organów o 
przedłożenie wysokiej jakości danych dotyczących genotoksyczności. Ponadto uproszczona 
procedura rejestracji ogranicza się do tradycyjnych ziołowych produktów leczniczych 
zawierających wyłącznie substancje ziołowe, a tym samym nie ma ona zastosowania do 
tradycyjnych produktów, w skład których wchodzą np. składniki mineralne. Co więcej, 
przepisy przedmiotowej dyrektywy mogą mieć negatywny wpływ na niektóre tradycyjne 
produkty ziołowe oparte na tradycjach innych niż europejska (np. ajurwedzie i tradycyjnej 
medycynie chińskiej, których produkty są obecnie często sprzedawane jako suplementy 
diety), mimo że Komisja uznaje, iż dyrektywa 2004/24/WE nie jest odpowiednia do 
uregulowania tradycji medycznych, których podstawą jest podejście holistyczne.
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1. Czy Komisja podziela pogląd, że nadal istnieją przeszkody w procesie rejestracji 
ziołowych produktów leczniczych? Jeśli tak, to czy Komisja planuje dokonać 
przeglądu procedury oceny? W jaki sposób?

2. Jakie są doświadczenia związane z poszczególnymi wnioskami w sprawie 
przedkładania danych dotyczących genotoksyczności? Czy takie działania 
przyczyniają się do poprawy procesu rejestracji tradycyjnych ziołowych produktów 
leczniczych?

3. Kiedy Komisja w związku z komunikatem COM(2008)584 rozszerzy zakres 
stosowania uproszczonej procedury rejestracji na produkty inne niż te, które zawierają 
wyłącznie substancje ziołowe i mają długą tradycję bezpiecznego stosowania?

4. Jakie będą skutki pełnego wdrożenia dyrektywy 2004/24/WE, zwłaszcza w 
odniesieniu do produktów ziołowych niektórych tradycji, takich jak ajurweda czy 
tradycyjna medycyna chińska? 

5. Zważywszy, że Komisja uznaje, iż wymogi dyrektywy 2004/24/WE nie są 
odpowiednie dla tradycyjnych produktów leczniczych opartych na podejściu 
holistycznym, kiedy Komisja złoży wniosek w sprawie oddzielnych ram prawnych 
właściwych dla tego rodzaju produktów?


