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Angående: Direktiv 2004/24/EG om traditionella växtbaserade läkemedel

Enligt artikel 6 i direktiv 2001/83/EG får ett läkemedel inte saluföras på marknaden förrän det 
har blivit godkänt för försäljning. Genom direktiv 2004/24/EG om traditionella växtbaserade 
läkemedel inrättades ett förenklat registreringsförfarande för sådana läkemedel. I slutet av 
april 2011 blir alla bestämmelser i direktivet tillämpliga. Det innebär att traditionella 
växtbaserade läkemedel som då ännu inte har registrerats inte längre får saluföras på 
marknaden. 

Några av bestämmelserna i detta direktiv tycks alltjämt utgöra ett otillbörligt hinder för 
registrering av växtbaserade läkemedel, däribland den behöriga myndighetens systematiska 
krav på högkvalitativa uppgifter om genotoxicitet. Det förenklade registreringsförfarandet 
gäller dessutom enbart traditionella växtbaserade läkemedel som uteslutande innehåller 
växtbaserade substanser och omfattar därmed inte traditionella produkter som även innehåller 
mineraliska beståndsdelar. Direktivet kan också få negativa följder för vissa traditionella 
växtbaserade produkter som bygger på utomeuropeiska traditioner (t.ex. ayurvedisk eller 
traditionell kinesisk medicin som för närvarande ofta säljs som kosttillskott) även om 
kommissionen medger att direktiv 2004/24/EG inte är anpassat till reglering av medicinska 
traditioner som grundar sig på ett holistiskt synsätt.
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1. Håller kommissionen med om att det fortfarande finns hinder mot registreringen av 
växtbaserade läkemedel? Planerar kommissionen i så fall att se över 
bedömningsförfarandet och på vilket sätt?

2. Vilka är erfarenheterna av att uppgifter om genotoxicitet bedöms från fall till fall? Har 
detta förbättrat registreringen av traditionella växtbaserade läkemedel?

3. När kommer kommissionen att utvidga det förenklade registreringsförfarandet till andra 
än uteslutande växtbaserade produkter, förutsatt att dessa har en lång tradition av säker 
användning i enligt med vad som nämns i meddelandet KOM(2008)0584?

4. Hur kommer det fullständiga genomförandet av direktiv 2004/24/EG att påverka i 
synnerhet växtbaserade produkter inom vissa traditioner som ayurvedisk medicin och 
traditionell kinesisk medicin?

5. Kommissionen medger att kraven i direktiv 2004/24/EG inte är anpassade för traditionella 
läkemedel som baseras på ett holistiskt synsätt. När tänker kommissionen föreslå en 
särskild rättslig ram som är anpassad till dessa produkter?


