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Lūgumrakstu komiteja

23.03.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0594/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Mechthild Prester
“Ältester Verband der Tierheilpraktiker Deutschlands” (Vācijas veterināro dziednieku 
(nespeciālistu) vecākā asociācija) vārdā par homeopātisko veterināro zāļu atbrīvošanu 
no veterinārārsta receptes prasības saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 2377/90.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja Vācijas veterināro dziednieku vecākās asociācijas pirmā 
priekšsēdētāja ir noraizējusies par grozījumu Nr. 14 Vācijas tiesību aktā medicīnas jomā 
(AMG), ar kuru nosaka, ka produktīvajiem dzīvniekiem paredzēto visu medikamentu iegādei 
nepieciešama ārsta recepte. Šā grozījuma un turpmākā administratīvā rīkojuma paredzētais 
spēkā stāšanās datums ir 2007. gada 1. janvāris. Lūgumraksta iesniedzēja ir noraizējusies, ka 
šis tiesību akts ietekmēs visu homeopātisko zāļu izsniegšanu. Lai gan vajadzētu būt 
sarakstam, kurā minēti izņēmumi, par to vēl nav paziņots, kā arī nav zināms, kādā veidā un 
kad šāds saraksts tiks izstrādāts. Prasītāja jautā, cik lielā mērā pašlaik ir piemērojama 
Padomes 1990. gada 26. jūnija Regula (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru 
veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes 
produktos.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 15. decembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 23. martā

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja Vācijas veterināro dziednieku vecākās asociācijas pirmā 
priekšsēdētāja ir noraizējusies par grozījumu Nr. 14 Vācijas tiesību aktā medicīnas jomā 
(AMG), ar kuru nosaka, ka produktīvajiem dzīvniekiem paredzēto visu medikamentu iegādei 
nepieciešama ārsta recepte. Šā grozījuma un turpmākā administratīvā rīkojuma paredzētais 
spēkā stāšanās datums bija 2007. gada 1. janvāris. Lūgumraksta iesniedzēja ir noraizējusies, 
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ka šis tiesību akts ietekmēs visu homeopātisko zāļu izsniegšanu. Lai gan vajadzētu būt 
sarakstam, kurā minēti izņēmumi, par to vēl nav paziņots, kā arī nav zināms, kādā veidā un 
kad šāds saraksts tiks izstrādāts. Prasītāja jautā, cik lielā mērā pašlaik ir piemērojama 
Padomes 1990. gada 26. jūnija Regula (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru 
veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes 
produktos.

Prasība pēc veterinārārsta izrakstītas receptes Eiropas Savienības tiesību aktos

Vispārējā prasība pēc veterinārārsta receptes ir noteikta Direktīvā 2001/82/EK1. Eiropas 
Parlaments un Eiropas Savienības Padome pārskatīja direktīvu 2004. gadā. 
Direktīva 2004/28/EK, ar kuru groza iepriekšminēto direktīvu, paredz virkni īstenošanas 
pasākumu2, kuri Komisijai ir jāpieņem. Viens no šādiem pasākumiem attiecas uz īpašiem 
noteikumiem saistībā ar veterināro zāļu receptēm. Direktīvas 2001/82/EK, kurā izdarīti 
grozījumi, 67. panta pirmā punkta aa) apakšpunktā ietverta prasība, ka veterinārārsta recepte 
ir obligāti vajadzīga, lai izsniegtu iedzīvotājiem veterinārās zāles, kas domātas produktīvajiem 
dzīvniekiem.
Tā kā atsevišķas vielas, ko satur veterinārās zāles produktīvajiem dzīvniekiem, nerada risku 
cilvēka vai dzīvnieku veselībai vai videi, pat ja tās saturošie produkti tiek pārdoti bez 
receptes, Komisija var noteikt kritērijus, kas dalībvalstīm dod iespēju piešķirt atbrīvojumu no 
šīs vispārējās prasības pēc veterinārārsta receptes, izsniedzot iedzīvotājiem veterinārās zāles, 
kas domātas produktīvajiem dzīvniekiem.

Lai izstrādātu priekšlikumu, Eiropas Zāļu aģentūrai (EMEA), dalībvalstīm, kompetentām 
iestādēm, veterinārārstiem, ražotājiem un citām ieinteresētajām pusēm kopš 2004. gada tika 
lūgts iesniegt savus ierosinājumus. Notika arī sabiedriska apspriešanās. Bieži tika sniegta 
informācija par priekšlikuma sagatavošanas gaitu. Darba rezultāts ir Komisijas 2006. gada 
11. decembra Direktīva 2006/130/EK, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2001/82/EK attiecībā uz kritēriju noteikšanu dažu produktīvajiem dzīvniekiem 
domāto veterināro zāļu atbrīvošanai no veterinārārsta receptes prasības, un kuru publicēja 
2006. gada 12. decembrī („Oficiālais Vēstnesis”, L 349, 15. lpp.).

Tāpat kā minēts Direktīvas 2001/82/EK 67. panta pirmā punkta a) apakšpunktā, arī 
Direktīva 2006/130/EK nosaka atbrīvošanas kritērijus, nevis sniedz atbrīvojamo produktu vai 
produktu grupu sarakstu. Kritēriji nodrošina pietiekamu brīvību dalībvalstīm izlemt par 
iespējamo atbrīvojumu homeopātiskām veterinārām zālēm no vispārējās receptes prasības.

Arī citā aspektā dalībvalstīs ir tiesīgas noteikt, kādas atbilstīgi kvalificētas personas var 
izsniegt veterinārārsta receptes saskaņā ar tiesību aktiem, ko piemēro dalībvalstīs, un kā 
noteikts 1. panta 21. punktā Direktīvā 2001/82/EK, kurā grozījumi izdarīti ar 
Direktīvu 2004/28/EK. Tādējādi dalībvalstis var nozīmēt labi kvalificētus un pieredzējušus 
speciālistus, kuri nav pēc profesijas veterinārārsti, kā kvalificētas personas atļauju 
izsniegšanai veterinārām zālēm tikai noteiktos sektoros.

  
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīva 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas 

attiecas uz veterinārajām zālēm (OV L 311, 28.11.2001.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/28/EK, ar kuru groza 

Direktīvu 2001/82/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz veterinārajām zālēm (OV L 136, 30.04.2004.).
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Padomes Regulas (EKK) Nr. 2377/90 spēkā esamība

Ne vispārējā prasība pēc receptes, kā noteikts Direktīvā 2001/82/EK, kurā grozījumi izdarīti 
ar Direktīvu 2004/28/EK, ne īpašie kritēriji, kā to paredz Direktīva 2006/130/EK, neietekmē 
Padomes 1990. gada 26. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru 
veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzuma noteikšanai dzīvnieku izcelsmes 
produktos1. Katrā ziņā minētā regula ir joprojām piemērojama.

Secinājumi
Ir pieņemti nepieciešamie īstenošanas noteikumi, lai varētu piešķirt atbrīvojumu no 
veterinārārsta receptes prasības atsevišķām veterinārām zālēm, kas domātas produktīvajiem 
dzīvniekiem. Tāpēc mēs uzskatām, ka Eiropas Komisija ir atbilstīgi risinājusi jautājumu, ko 
iesniedza prasītāja. 
Mēs iesakām prasītājai saistībā ar procesa virzību dalībvalsts tiesību aktu pieņemšanā par 
atbrīvojumu no receptes prasības turpmākos jautājumus adresēt attiecīgajai Vācijas 
ministrijai.

  
1 Padomes 1990. gada 26. jūnija Regula (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro 
zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (OV L 224,18.8.1990., 
1. lpp.).


