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Otázka na hodinu otázok vo výbore 0015/2010,
ktorú v súlade s článkom 197 rokovacieho poriadku
predkladá Bas Eickhout

Vec: Smernica 2004/24/ES o tradičných rastlinných liekoch

Na základe článku 6 smernice 2001/83 sa lieky môžu uvádzať na trh, len ak sa na ne vydalo 
povolenie. Smernicou 2004/24/ES o tradičných rastlinných liekoch sa pre túto kategóriu 
liekov zaviedol zjednodušený registračný postup. Všetky ustanovenia tejto smernice 
nadobudnú účinnosť koncom apríla 2011. Následne nebude povolené uvádzať na trh tradičné 
rastlinné lieky nezaregistrované do danej lehoty. 

Zdá sa, že registráciu rastlinných liekov nenáležite komplikujú niektoré ustanovenia tejto 
smernice, napr. systematická požiadavka kompetentného orgánu na poskytnutie 
vysokokvalitných údajov o genotoxických účinkoch. Zjednodušená registrácia je tiež 
vyhradená pre tradičné rastlinné lieky s výlučne rastlinným zložením, nemožno ju teda 
uplatniť pri iných tradičných liekoch, ktoré obsahujú napr. aj minerálne zložky. Smernica 
môže mať negatívny vplyv aj na niektoré tradičné rastlinné lieky vychádzajúce 
z mimoeurópskej tradície (napr. ajurvédske a čínske tradičné lieky, ktoré sa v súčasnosti často 
predávajú ako potravinové doplnky), hoci Komisia uznala, že smernica 2004/24/ES nie je 
vhodná v súvislosti s právnou úpravou liečebných tradícií založených na holistickom prístupe.

1. Súhlasí Komisia s názorom, že v súvislosti s registráciou rastlinných liekov aj naďalej 
existujú prekážky? Ak áno, plánuje Komisia zrevidovať postup hodnotenia a akým 
spôsobom?
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2. Aké sú skúsenosti s uplatňovaním požiadaviek na údaje o genotoxických účinkoch, 
ktoré sa uplatňujú od prípadu k prípadu? Prispel tento postup k zlepšeniu registrácie 
tradičných rastlinných liekov?

3. Kedy rozšíri Komisia zjednodušený registračný postup aj na iné ako výhradne 
rastlinné lieky, ktoré majú tiež dlhú tradíciu bezpečného používania, ako to uvádza vo 
svojom oznámení KOM(2008)0584?

4. Aký vplyv bude mať úplné uplatňovanie smernice 2004/24/ES najmä na rastlinné 
lieky vychádzajúce z určitých tradícií, napr. z ajurvédy či čínskej tradičnej medicíny? 

5. Keďže Komisia uznáva, že ustanovenia smernice 2004/24/ES nie sú vhodné pre 
tradičné lieky založené na holistickom prístupe, kedy navrhne samostatný právny 
rámec vhodný pre túto kategóriu liekov?


