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Temats: Direktīva 2004/24/EK, ar kuru attiecībā uz tradicionāli lietotām augu izcelsmes 
zālēm groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzētām zālēm

Saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK 6. pantu zāles drīkst laist tirgū tikai tad, ja tām ir piešķirta 
tirdzniecības atļauja. Ar Direktīvu 2004/24/EK par tradicionāli lietotām augu izcelsmes zālēm 
ieviesa vienkāršotu šādu zāļu reģistrēšanas procedūru. Direktīvas noteikumi pilnībā stāsies 
spēkā 2011. gada aprīļa beigās; tradicionāli lietotās augu izcelsmes zāles, kas nebūs 
reģistrētas līdz šim laikam, vairs nedrīkstēs laist tirgū. 

Daži no šīs direktīvas nosacījumiem tomēr, šķiet, rada pārmērīgus šķēršļus augu izcelsmes 
zāļu reģistrēšanai, piemēram, sistemātiskā attiecīgo varas iestāžu prasība pēc augstas 
kvalitātes genotoksiskajiem datiem. Vienkāršotā reģistrācija turklāt attiecas tikai uz 
tradicionāli lietotām augu izcelsmes zālēm, kas sastāv vienīgi no augu izcelsmes vielām, 
tādējādi izslēdzot tradicionālās zāles, kuru sastāvā ir arī, piemēram, minerālu komponenti. 
Visbeidzot, direktīvai var būt negatīva ietekme uz dažām tradicionāli lietotām augu izcelsmes 
zālēm, kuru pamatā ir tradīcijas, kas nav Eiropas tradīcijas (piemēram, ajūrvēdas vai 
tradicionālās Ķīnas medicīnas zāles, ko šobrīd bieži pārdod kā pārtikas piedevas), lai gan 
Komisija atzina, ka Direktīva 2004/24/EK nav piemērota to medicīnas tradīciju regulēšanai, 
kas balstītas uz holistisku pieeju.
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1. Vai Komisija arī uzskata, ka joprojām pastāv šķēršļi augu izcelsmes zāļu 
reģistrēšanai? Ja tā ir, vai Komisija plāno pārskatīt novērtēšanas procedūru un kā 
Komisija plāno to darīt?

2. Kāda ir pieredze saistībā ar genotoksisko datu prasībām katrā atsevišķajā gadījumā? 
Vai tās ir uzlabojušas tradicionāli lietoto augu izcelsmes zāļu reģistrēšanu?

3. Kad Komisija paplašinās vienkāršoto reģistrēšanas procedūru, to attiecinot arī uz 
ražojumiem, kas nav augu izcelsmes vielas ar ilgu nekaitīgas lietošanas pieredzi, kā 
tas minēts tās paziņojumā COM(2008) 584?

4. Kāda būs pilnīgas Direktīvas 2004/24/EK stāšanās spēkā ietekme, jo īpaši uz tādu 
tradīciju augu izcelsmes zālēm kā ajūrvēdas vai tradicionālā Ķīnas medicīna? 

5. Ņemot vērā, ka Komisija atzīst, ka Direktīvas 2004/24/EK prasības nav piemērotas to 
tradicionāli lietoto zāļu regulēšanai, kas balstītas uz holistisku pieeju, kad Komisija 
ierosinās atsevišķu tiesisko regulējumu, kas būs piemērots šādām zālēm?


