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Subiect: Directiva 2004/24/CE privind medicamentele tradiţionale din plante

În conformitate cu articolul 6 din Directiva 2001/83, medicamentele nu pot fi introduse pe 
piaţă decât în urma autorizării acestora. Directiva 2004/24/CE privind medicamentele 
tradiţionale din plante a introdus o procedură de înregistrare simplificată pentru astfel de 
produse. Toate prevederile acestei directive vor intra în vigoare la sfârşitul lunii aprilie 2011: 
medicamentele tradiţionale din plante care nu vor fi fost înregistrate până atunci nu vor mai 
putea fi introduse pe piaţă. 

Unele din prevederile acestei directive par să reprezinte totuşi obstacole disproporţionate 
pentru înregistrarea medicamentelor din plante, cum ar fi, de exemplu, solicitarea sistematică 
de date de înaltă calitate referitoare la genotixicitate de către autoritatea responsabilă. De 
asemenea, înregistrarea simplificată se limitează la medicamentele tradiţionale din plante 
compuse exclusiv din plante, excluzând astfel produsele tradiţionale care mai conţin, de 
exemplu, componente minerale. În fine, directiva poate avea un impact negativ asupra 
anumitor produse tradiţionale din plante bazate pe tradiţii neeuropene (de exemplu, medicina 
ayurvedică şi medicina tradiţională chineză, produse care se vând în prezent ca suplimente 
alimentare), deşi Comisia a recunoscut că Directiva 2004/24/CE nu este adecvată pentru 
reglementarea „tradiţiilor medicale” pe baza unei abordări globale.
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1. Consideră Comisia că încă există obstacole în ceea ce priveşte înregistrarea 
medicamentelor din plante? Dacă da, intenţionează Comisia să revizuiască procedura 
de evaluare şi prin ce metode?

2. Care sunt experienţele în ceea ce priveşte o cerere de la caz la caz legată de cerinţele 
cu privire la datele privind genotoxicitatea? Acest lucru a adus îmbunătăţiri 
înregistrarea medicamentelor tradiţionale din plante?

3. Când va extinde Comisia procedura de înregistrare simplificată la alte produse în afară 
de substanţele exclusiv din plante având o tradiţie îndelungată de utilizare sigură, după 
cum se menţionează în comunicarea acesteia COM(2008) 584?

4. Care vor fi efectele punerii depline în aplicare a Directivei 2004/24/CE, în special cu 
privire la produsele din plante aparţinând unor tradiţii precum medicina ayurvedică şi 
medicina tradiţională chineză? 

5. În condiţiile în care Comisia recunoaşte că cerinţele Directivei 2004/24/CE nu sunt 
adecvate pentru medicamentele tradiţionale pe baza unei abordări globale, când va 
propune Comisia un cadru juridic distinct adecvat pentru astfel de produse?


