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VETERINĀRO ZĀĻU KOMITEJA  

(CVMP) 
 
 

ATZINUMS PĒC PĀRSKATĪŠANAS SASKAŅĀ AR 33. PANTU1 

Ecomectin 18,7 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem un radniecīgo nosaukumu zāles 

Starptautiskais neaizsargātais nosaukums (SNN): ivermektīns 

PAMATINFORMĀCIJA 

 
Ecomectin 18,7 mg/g pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem ir balta viendabīga pasta, kas satur 
ivermektīnu. Ivermektīns pieder pie endektocīdu makrociklisko laktonu klases. Ecomectin 18,7 mg/g 
pasta iekšķīgai lietošanai zirgiem ir paredzēta lietojumam zirgiem, ārstējot nematožu vai artropodu 
infekcijas, ko izraisa Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus, Strongylus equinus, mazie strongiļi 
(tostarp benzimidazola rezistentās saimes): Cyathostomum spp, Cylicocyclus spp., Cylicodontophorus 
spp., Cylicostephanus spp., Gyalocephalus spp., cērmes: Parascaris equorum, spalīši: Oxyuris equim, 
kakla spalīši: Onchocerca spp, kuņģa spindeles: Gasterophilus spp.  
 
Ecomectin 18,7 mg/g pastas iekšķīgai lietošanai zirgiem reģistrācijas apliecība sākotnēji bija izsniegta 
Eco Animal Health Ltd. Īrijā, 2006. gada 10. novembrī.  
 
Savstarpējās atzīšanas procedūra tika sākta 2007. gada 1. februārī. Atsauces dalībvalsts bija Īrija, bet 
iesaistītās dalībvalstis – Beļģija, Kipra, Čehija, Vācija, Dānija, Grieķija, Spānija, Somija, Francija, 
Ungārija, Itālija, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Zviedrija un Apvienotā Karaliste. Zāles 
apstiprināja Beļģija, Kipra, Čehija, Dānija, Grieķija, Spānija, Somija, Francija, Ungārija, Itālija, 
Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Zviedrija un Apvienotā Karaliste. Bažas izteica Vācija saistībā ar to, 
ka šīs veterinārās zāles var radīt iespējamu smagu risku sabiedrības veselībai, un pamatoja ar šādiem 
apsvērumiem: 
 

o riska novērtēšanas II posma A daļā noteica vides risku kūtsmēslu faunas organismos; 
o pieteikuma iesniedzējs nav iesniedzis pietiekamus datus B daļai, lai novērtētu zāļu lietošanas  

ilgtermiņa ietekmi uz kūtsmēslu faunas organismiem. 
 
2007. gada 4. jūlijā Īrija informēja EMEA par to, ka Savstarpējās atzīšanas un decentralizēto procedūru 
koordinācijas grupa veterinārijas jautājumos (CMD(v)) nav panākusi vienošanos attiecībā uz 
Ecomectin 18,7 mg/g pastu iekšķīgai lietošanai zirgiem un radniecīgo nosaukumu zālēm. Saskaņā ar 
Padomes grozītās Direktīvas 2001/82/EK 33. panta 4. punktu jautājums tika nodots pārskatīšanai 
CVMP. 
 
Pārskatīšanas mērķis bija noteikt, vai riska novērtēšanas II posma A daļā noteiktais vides risks 
kūtsmēslu faunas organismos varētu radīt iespējamu smagu risku sabiedrības veselībai. 
 

                                                      
1 Grozītās Direktīvas 2001/82/EK 33. pants 
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Arbitrāžas procedūra sākās 2007. gada 11. jūlijā, apstiprinot jautājumu sarakstu. Referents bija Dr. B. 
Urbain, un koreferents bija Prof. S. Srčič. Reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedza rakstveida 
paskaidrojumus 2007. 12. septembrī. Mutiskus paskaidrojumus reģistrācijas apliecības īpašnieks 
komitejai sniedza 2007. gada 10. oktobrī.  
 
Savā 2007. gada 6. – 8. novembra sanāksmē CVMP, ņemot vērā iesniegto vispārējo informāciju un 
zinātnisko apspriešanu komitejas ietvaros, vienprātīgi pieņēma atzinumu, ka, tā kā zāles ir paredzētas 
lietojumam mazāk izplatītas sugas (zirgu) ārstēšanā, ko audzē un ārstē līdzīgi kā izplatītāku sugu, tiek 
piemēroti secinājumi par izplatītāko sugu vides riska novērtējumu, tādēļ uz šīm zālēm nav attiecināma 
prasība sniegt II posma novērtējumu, un zāļu aprakstā nav jāiekļauj riska mazināšanas pasākumi.   
 
Attiecīgo zāļu nosaukumu saraksts ir sniegts I pielikumā. Zinātniskie secinājumi ir sniegti II 
pielikumā. 
 
Pamatojoties uz galīgo atzinumu, Eiropas Komisija 2008. gada 17. janvārī pieņēma lēmumu. 


