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Medicamentele 
tradiţionale 
pe bază de 

plante: siguranţă 
sporită pentru 

produsele 
comercializate 

pe piaţa UE
TRADITIONAL HERBAL 

MEDICINES: INCREASED 

SAFETY FOR PRODUCTS 

SOLD IN THE EU MARKET

Cetăţenii UE pot fi  siguri că medicamentele tradiţionale 
pe bază de plante pe care le cumpără în UE sunt sigure și 
efi cace. Expirarea perioadei de tranziţie de 7 ani 
specifi cată în directi va din 2004 privind medicamentele 
pe bază de plante (2004/24/CE) înseamnă că doar 
medicamentele care au fost înregistrate sau autorizate 
au putut rămâne pe piaţa UE după 1 mai 2011. Directi va 
privind medicamentele pe bază de plante introduce o 
procedură de înregistrare mai simplă decât pentru alte 
medicamente, ţinând cont de îndelungata uti lizare a 
medicamentelor tradiţionale pe bază de plante. În 
același ti mp, directi va conţine garanţiile necesare cu 
privire la calitatea, siguranţa și efi cacitatea lor. 
John Dalli, comisarul european responsabil cu politi cile 
privind sănătatea și consumatorii, a afi rmat: 

„Am ajuns acum la capătul unei lungi perioade de 
tranziţie care a acordat producătorilor și importatorilor 
de medicamente tradiţionale pe bază de plante  mpul 

necesar pentru a demonstra că produsele care fac 
obiectul ac  vităţii lor au un nivel acceptabil de 

siguranţă și efi cacitate. Pacienţii pot avea de acum 
încredere în medicamentele tradiţionale pe bază de 

plante pe care le cumpără în UE.”

Procedura simplifi cată

Pentru a proteja sănătatea publică, toate 
medicamentele, inclusiv cele tradiţionale pe bază de 
plante, au nevoie de o autorizaţie de comercializare 
pentru a fi  introduse pe piaţa UE. Procedura 
simplifi cată introdusă de directi va privind 
medicamentele pe bază de plante permite ca aceste 
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produse să fi e înregistrate fără efectuarea de studii 
clinice şi de siguranţă, pe care le-ar implica o procedură 
completă de obţinere a unei autorizaţii de 
comercializare.
În schimb, un solicitant care doreşte să înregistreze un 
medicament tradiţional pe bază de plante trebuie să 
pună la dispoziţie documentaţia care demonstrează că 
produsul în cauză nu este dăunător în condiţiile de 
uti lizare specifi cate. De asemenea, el trebuie să pună la 
dispoziţie dovezi din care să reiasă că produsul are un 
istoric de uti lizare dovedit, şi anume că a fost uti lizat în 
condiţii de siguranţă ti mp de cel puţin 30 de ani – 
dintre care 15 în UE.

Şapte ani pentru înregistrare

Directi va privind medicamentele pe bază de plante a 
fost adoptată de Parlamentul European și Consiliu la 
data de 31 marti e 2004. Ea a acordat producătorilor o 
perioadă de tranziţie excepţional de lungă, de 7 ani, 
pentru a-și înregistra produsele tradiţionale pe bază de 
plante afl ate deja pe piaţa UE în momentul intrării în 
vigoare a directi vei. 
Solicitanţii au avut la dispoziţie 7 ani pentru a solicita 
autorizaţia autorităţilor competente din statul membru 
sau statele membre unde doreau să-și comercializeze 
produsul. Dacă până la 30 aprilie 2011 un medicament 
pe bază de plante nu a fost înregistrat sau autorizat, 
produsul respecti v nu poate să fi e comercializat pe 
piaţa UE după 1 mai 2011. După această dată, 
producătorii de medicamente tradiţionale pe bază de 
plante pot solicita în conti nuare înregistrarea pe baza 
procedurii de înregistrare simplifi cate.

Directi va privind medicamentele pe bază de 
plante

nu interzice medicamentele tradiţionale pe piaţa • 
UE. Dimpotrivă, ea introduce o procedură de în-
registrare mai uşoară, mai simplă şi mai puţin 
cos ti sitoare decât pentru alte medicamente. În 
plus, ea a acordat producătorilor de medicamente 
tradiţionale pe bază de plante o perioadă de tran-
ziţie excepţional de lungă, de 7 ani, pentru a-şi 
înregistra produsele.
nu interzice vitaminele, suplimentele pe bază de • 
minerale şi ceaiurile din plante. 

nu interzice terapiile alternati ve şi terapeuţii care • 
le practi că, homeopati a, plantele medicinale sau 
cărţile despre acestea.

Context

Unele plante conţin substanţe care pot fi  uti lizate în 
tratamentul bolilor. Medicamentele fabricate din aceste 
substanţe sunt cunoscute sub denumirea de 
„medicamente pe bază de plante”. Chiar dacă conţin 
ingrediente naturale, unele dintre aceste produse pot fi  
dăunătoare pentru sănătate. Prin urmare, aceste 
produse sunt reglementate de legislaţia farmaceuti că, 
al cărei obiecti v este protejarea sănătăţii publice prin 
garantarea siguranţei, efi cacităţii şi calităţii 
medicamentelor.
Medicamentele „tradiţionale” pe bază de plante sunt 
un subgrup de medicamente pe bază de plante care se 
uti lizează de cel puţin 30 de ani, inclusiv cel puţin 15 
ani în UE, sunt desti nate a fi  uti lizate fără supraveghere 
din partea unui medic practi cant şi nu se administrează 
prin injecţie. Această categorie nu este limitată la 
medicamentele tradiţionale pe bază de plante de 
provenienţă europeană; ea include şi medicamentele 
uti lizate în medicina tradiţională chineză şi ayurvedică. 
Directi va privind medicamentele pe bază de plante a 
actualizat directi va din 2001 privind codul comunitar 
pentru medicamentele de uz uman (Directi va 2001/83/
CE) prin introducerea unei proceduri simplifi cate 
specifi ce medicamentelor tradiţionale pe bază de 
plante.
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