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• Pe lângă nutrienți, pot conține "alte substanțe" cu efect nutrițional sau fiziologic
• "Mențiune de sănătate": declară, sugerează sau implică o relație dintre produs sau 

constituenți și sănătate
• "Mențiunea privind reducerea riscului de îmbolnăvire" : mențiune de sănătate, care afirmă, 

sugerează sau implică faptul că un factor de risc în dezvoltarea unor boli umane este redus 
semnificativ prin consumul produsului sau al unui constituent.

Mențiunile nutriționale sau de sănătate:
 prezența unui nutrient / substanțe într-o cantitate semnificativă, cu efect nutrițional / 

fiziologic benefic, stabilit prin dovezi științifice general acceptate
 se găsește într-o formă ce va permite organismului să o utilizeze
 efectele benefice prezentate pe înțelesul  consumatorului mediu
 să se menționeze modul de consum pentru a obține efectul benefic

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate atribuite produselor 
alimentare
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Afirmații sub incidența Regulamentului (CE) 1924/2006:
 Mențiuni conforme definițiilor din regulament:

 creștere, dezvoltare și funcții ale organismului
 funcții fiziologice și comportamentale
 controlul greutății corporale
 reducerea riscului la îmbolnăvire

 Mențiuni ce nu necesită autorizare:
 beneficii nespecifice asupra stării generale de sănătate sau stării de bine legată de sănătate 

- în legătură cu conținutul aprobat al produsului
 recomandări ale unor asociații naționale ale profesioniștilor în medicină, nutriție, dietă

Nepermise: sănătatea afectată de non - consum, cifra de scădere a greutății, recomandări 
individuale ale profesioniștilor.
Afirmații în afara Reg. (CE) 1924/2006 : cele care nu pot fi considerate ca efecte fiziologice benefice: 
compoziția și calitatea produsului, asupra frumuseții, biodisponibilitatea, indexul glicemic, pre și 
probiotice - este necesară demonstrarea cu metodologii științifice general acceptate. 
Food supplements Europe: The application of the nutrition and health claim regulation 1924/2006 (Guidance for food 
operators), June 2013 (actualizare a ghidului ERNA - European Responsible Nutrition Alliance, Dec. 2012) 
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 Quality by design (evaluare critică în fiecare fază a procesului)
 GMP

 procese clar definite și eficiente
 resurse și facilități:

• personal instruit
• echipamente și service
• materiale, containere și inscripționări
• proceduri aprobate (inclusiv de curățenie)
• depozitare și transport

 Asigurarea calității (pe toate fazele procesului, conform cerințelor)
 Controlul calității (recoltare probe, inspecție și testare)

Sistemul HACCP (Hazard analysis critical control point) de identificare și control al riscurilor - 
parte integrantă a GMP și inclus în ISO 22000

Food supplements Europe Guide to Good Manufacturing Practice for Manufacturing of Food Supplements
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Recomandări GMP specifice pentru fabricarea preparatelor vegetale, incluzând 
extracte ca suplimente alimentare

 Să îndeplinească toate cerințele relevante ale legislației UE pentru alimente, 
referitoare la compoziție, calitate și siguranță

Definiție : material vegetal (plante întregi sau părți ale acestora, inclusiv alge, ciuperci și 

licheni), preparate vegetale (rezultate prin diferite procesări); extracte vegetale 

(amestecuri complexe multi-componente, rezultate din extracția materialului vegetal ca 

materie primă - pot fi pulberi, lichide, semi-solide); extract nativ (numai cel rezultat la 

extracție); extract comercial (cu aditivi pentru formulare)

Food supplements Europe : Quality of botanical preparations (Specific recommandations for the manufacturing 
of botanical preparations, including extracts as food supplements), Oct. 2016
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1. Selecția materiei prime
• Originea sursei vegetale (prezența și concentrația substanțelor fiziologic active 

depind de unde, când și cum s-a selectat materialul vegetal)
• Respectarea Bunelor Practici Agricole și de Colectare
• Respectarea CITES (Convention of International Trades in Endangered Species 

of Wild Flora and Fauna)
    Identificarea și caracterizarea sursei vegetale
• Aplicarea normelor EuPh și altor surse autorizate
• Analize macro - și microscopice, fizico - chimice (inclusiv TLC, HPTLC, mai rar 

HPLC)
     Trasabilitatea
• Entitatea de unde provine materialul vegetal (informație păstrată și furnizată 

la cerere)
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 Tratamentul aplicat materialului vegetal 
  Iradiere - conform legislației UE pentru iradierea alimentelor și 

ingredientelor (categorii permise - în general, puține suplimente, facilități, 
doze maxime, etichetate)

  Modificarea genetică (GMO) - conform legislației UE, nepermisă la aditivi 
alimentari 

Integritatea materialului vegetal
 Lipsă materi i  străine (pietre,  sol,  insecte, urme de rozătoare, 

contaminare fungică)
 Contaminare încrucișată - lipsă alte plante recoltate împreună
 Integritatea sursei vegetale - lipsa altor părți ale plantei decât cele ce 

trebuie supuse extracției
Contaminanți și reziduuri
 Metale grele, micotoxine, toxice organice, radioactive, alți metaboliți ai 

plantelor în doze toxice, reziduuri de pesticide, ierbicide, fungicide
Legislația alimentelor - prioritară în cazul limitelor de contaminanți
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Stabilitate și termenul de valabilitate
• Se determină prin studii proprii de stabilitate a produsului sau după ale unor 

produse similare. Este necesară cunoașterea chimiei componenților majori
• Studiul de stabilitate asupra produsului finit, în ambalajul de consum, în condiții 

normale : organoleptic, chimico - fizic (incluzând amprenta cromatografică), 
microbiologic (nu permite creșterea)

Specificații de calitate
Cerințe minime : planta (latină), partea extrasă, conformarea de bună practică - 
agricolă / colectare, procesul de prelucrare, raport plantă / extract (nativ și 
comercial), aditivi și alți ingredienți, solvent rezidual, constituenții (markeri), cu 
domenii și limite, microbiologic, conformare pentru contaminanți, GMO, 
radioactivitate
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Cerințe

• Generale: verificări ale materiilor prime, solventului și raportului de extracție, 
control de proces, calitate extract nativ, standardizat / cuantificat, comercial

• Conținut activ (markeri)
• Contaminanți
• Certificat de analiză (min. seria / șarja, data, identificare, compoziție fizico - 

chimică, conformare pentru contaminanți, iradiere)

Verificarea procesului

• Consistența prin respectarea procedurilor, în cadrul sistemului HACCP

Serii / șarje de confirmare

• Diferite serii / șarje de producție cu diferite serii / șarje de materii prime
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Conform ghidurilor EFSA (European Food Safety Authority)
• Regulamentul (UE) 2015/2283 privind alimentele noi  toate alimentele, inclusiv 

suplimentele alimentare neutilizate semnificativ înainte de 15 mai 1997
• Lista cu alimente noi autorizate a Comisiei Europene (după 01.01.2018), pe baza cererii 

avizate de EFSA (denumire, descriere, inclusiv a procesului de producție, compoziție 
detaliată, dovezi științifice de siguranță pentru sănătatea umană, metode de analiză, 
condiții de utilizare și cerințe de etichetare). Se includ și nanomateriale, de ordinul sub/egal 
cu 100 nm, cu proprietăți fizico - chimice specifice.

Cererea de autorizare să conțină:
• Identitatea pentru izolate din produse din plante și părțile lor : nume (latin), sinonime, 

nume comune, partea (părți) utilizată, origine geografică
• Procesul de producție : descriere detaliată / sumar neconfidențial
• Compoziția (date calitative și cantitative, proprietăți fizico - chimice, biochimice, 

caracterizare microbiologică), pentru cel puțin 5 serii / șarje, cu metode validate (prof. 
recunoscute internațional : AOAC, ACS, PhEur), în laboratoare acreditate

• Regulamentul (UE) 2015/2283 privind alimentele noi
• EFSA: Guidance on the preparation and presentation of an application for authorization of a novel food in the 

context of Regulation (EU) 2015/2283, 21 Sept 2016
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Pentru extracte (conținând amestecuri complexe) - calitativ și cantitativ, pe clase de componenți 
naturali și derivați (ex. peptide, fosfolipide, carotenoide, fenoli, steroli) 
Impurități, reziduuri, contaminanți chimici și microbieni (ex. metale grele, micotoxine, dioxină, 
pesticide)
• Stabilitatea - în condiții normale, cu influența ambalajului, temperaturii și mediului (lumină, 

oxigen, umiditate) pe 5 șarje; se admit și condiții accelerate (uzual temperatură mai mare)
• Specificații - parametri și limite pentru componenții biologic activi / markerii chimici selectați, 

concentrații ale principalilor constituenți, limite de puritate și de acceptare pentru impurități (cu 
relevanță toxicologică)

• Istoricul utilizării noului aliment și / sau a sursei sale - ref. la plantă / în afara UE, a unor similare 
(rapoarte de literatură)

• Populația țintă (cu subgrupe)
• Utilizare - formă și doze
• Anticiparea dozei - prin analogie cu alimente / produse cu conținut asemănător , cu considerarea 

altor alimente / medicamente ingerate și, ținând cont de impuritățile toxice, a unor precauții 
pentru anumiți consumatori.

Compoziția (continuare)
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• Absorbție, distribuție, metabolism și excreție (ADME)  - cf. Ghid pentru aditivi 
alimentari și surse de nutriție, 2012, secțiunea 4.1. Toxicocinetica : modele de 
absorbție  in vitro (model gastrointestinal, incluzând floră intestinală), in vivo   
(parametrii toxicocinetici), cu doză unică sau repetată, pe animale sau chiar pe 
voluntari umani (după caz)

• Informație nutrițională - contribuție și interacțiunea cu dieta
• Toxicitate - subcronică (o specie, de preferință șobolani, min. 90 zile asociată cu doză 

repetată de toxicitate orală 28 zile), cronică (șobolani, 12 luni), carcinogenitate 
(șobolani, 24 luni), conform instrucțiunilor OECD.

• Toxicitate reproductivă și asupra dezvoltării (la nevoie)
• Potențial alergen (numai pentru alimente cu proteine)

 Se anexează : certificate de acreditare a laboratoarelor, de analiză, date științifice 
(publicate și nepublicate), rapoarte de studiu, opinii științifice ale unor organisme de 
reglementare naționale / internaționale.

Pentru nanomateriale : ghid specific (2011, 2016)

Toxicologie : EFSA : Guidance for submission for food additive evaluations, 16 Aug 2012
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Nespecifice, dar aplicabile: medicamente din plante aprobate pe baza “uzului medical bine stabilit”:  
substanțe active în uz în UE de cel puțin 10 ani, cu eficiență recunoscută şi nivel acceptabil de siguranță – 
documentație științifică corespunzătoare.

Comitetul pentru Produse Medicamentoase din Plante  opinii ştiințifice şi informație: instrucțiuni pentru 
utilizarea formatului CTD pentru cererea de înregistrare: Documentul tehnic comun (CDT).
Modul 1 – Informații administrative
Modul 2 – Rezumatele CTD
Calitate – descriere produs şi substanțe înrudite, proprietăți şi date caracteristice, contaminări potențiale: 
microorganisme, pesticide, metale toxice, fumiganți, risc radioactiv, în anumite cazuri
Prezentare generală non-clinică – raport al expertului cu recenzia datelor de siguranță non-clinică, dacă e 
inclus în monografie/listă UE, demonstrarea comparabilității pentru schimbări tehnologice.
Prezentare generală clinică – raportul expertului/dovezi bibliografice privind eficacitatea și siguranța 
produsului/unui corespondent al acestuia în timp de 30 de ani (inclusiv 15 ani în UE).

Se pot solicita date suplimentare privind rezultate non-clinice (ex. genotoxicitate, toxicitate reproductivă şi 
carcinogenicitate)
 Directiva 2004/24/CE de modificare, în ceea ce privește produsele medicamentoase tradiționale din plante, a Directivei 2001/83/CE de 

instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase de uz uman, 31 martie 2004.
 EMA Guideline on the use of the CTD format in the preparation of a registration application for traditional herbal medicinal products, 5 apr. 

2016.
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Modul 4 – Rapoarte de studiu non-clinic – numai referințe bibliografice și numai dacă nu există o 
monografie UE sau o prezență relevantă în lista UE.

Modul 5 – Rapoarte de studiu clinic – copii ale referințelor ce susțin datele de utilizare 
tradiționale și siguranță clinică – nu sunt necesare în cazul unei monografii sau liste UE 
relevante.
Ghiduri relevante pentru aplicanți (solicitanți)
• Rules governing medicinal products in the European Union - “Presentation and content of the 

dossier” - incorporating the Common Technical Document (CTD)
• “Guideline on quality of herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products” 

(2005)
• “Guideline on specifications: test procedures and acceptance criteria for herbal substances, 

herbal preparations and herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products” 
(2005)

• “Quality of combination herbal medicinal products/traditional herbal medicinal products” 
(2006)

• “Guideline on non-clinical documentation for herbal medicinal products in applications for 
marketing authorization (bibliographical and mixed applications and in applications for 
simplified registration” (2005).
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Ghiduri relevante (continuare)
• “Guideline on the assessment of genotoxicity testing of herbal substances/preparations” 

(2007)
• ”Guideline on selection of test materials for genotoxicity testing for traditional herbal 

medicinal products/herbal medicinal products” (2009)
• ”Guideline on the clinical assessment of fixed combinations of herbal substances/herbal 

preparations” (2005)
• “Guideline in the assessment of clinical safety and efficacy in the preparation of 

European Union herbal monographs for well-established and of European Union herbal 
monographs/entries to the European Union list for traditional herbal medicinal 
products/substances/preparations” (2005)

• “Guide on declaration of herbal substances and herbal preparations in herbal medicinal 
products/traditional herbal medicinal products” (2005)

• “Requirements for pharmacovigilence system, PSMF, RMS and RMP for herbal and 
homeopathic medicinal products” (2012)

• “Regulatory Q&A on herbal medicinal products” (2010)
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Înregistrări ale produselor medicamentoase tradiționale din plante în UE: 

(2004 - dec. 2015): 1577 (983 monocomponente, 594 combinații); din care

2015: 92 (82 monocomponente, 10 produse combinate)

Pe țări: M. Britanie 344 (din 447), Germania 263 (din 495), Bulgaria 15 (din 33), Cehia 
58 (din 72), Ungaria 61 (din 110), România 5 (din 27, 22 în examinare).

Autorizații de introducere pe piață în UE a produselor medicamentoase din plante pe 
baza utilizării bine stabilite (2004-dec. 2015): 768 (621 monocomponente, 147 
combinații).

Uptake of the traditional use registration scheme and implementation of the provisions of Directive 
2004/24/EC in EU member states, 31 dec. 2015

Indicații terapeutice: tuse și răceală, stres mental și indispoziție, tract urinar și 
tulburări genitale, constipație, insomnie, durere și inflamații, tulburări de circulație, 
gastrointestinale.
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