
(Ekstern oversættelse)

CM\660027DA.doc PE 386.631v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget for Andragender

23.03.2007

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0594/2006 af Mechthild Prester, tysk statsborger, for "Ältester Verband 
der Tierheilpraktiker Deutschlands" (den ældste forening af alternative dyrlæger i 
Tyskland), om fritagelse af homøopatisk medicin fra receptpligten i henhold til 
forordning (EØF) nr. 2377/90

1. Sammendrag

Andrageren, som er 1. formand i Ältester Verband der Tierheilpraktiker Deutschlands, er 
bekymret over den 14. ændring til den tyske lægemiddellov (AMG), hvorefter alle lægemidler 
til fødevareproducerende dyr er receptpligtige. Denne ændring, og en ledsagende 
bekendtgørelse, træder i kraft den 1. januar 2007. Andrageren er nu bekymret for, at alle 
homøopatiske lægemidler vil blive påvirket af denne lovgivning. Det forventes ganske vist, at 
der vil være en liste over undtagelser, men denne er endnu ikke blevet offentliggjort, og det 
vides heller ikke, hvornår den vil blive udarbejdet. Hun spørger, i hvilket omfang Rådets 
forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse 
af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærmedicinske præparater i 
animalske levnedsmidler fortsat finder anvendelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. december 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 23. marts 2007.

Andragendet

Andrageren, som er 1. formand i Ältester Verband der Tierheilpraktiker Deutschlands, er 
bekymret over den 14. ændring til den tyske lægemiddellov (AMG), hvorefter alle lægemidler 
til fødevareproducerende dyr er receptpligtige. Denne ændring, og en ledsagende 
bekendtgørelse, træder i kraft den 1. januar 2007. Andrageren er nu bekymret for, at alle 
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homøopatiske lægemidler vil blive påvirket af denne lovgivning. Det forventes ganske vist, at 
der vil være en liste over undtagelser, men denne er endnu ikke blevet offentliggjort, og det 
vides heller ikke, hvornår den vil blive udarbejdet. Hun spørger, i hvilket omfang Rådets 
forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse 
af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærmedicinske præparater i 
animalske levnedsmidler fortsat finder anvendelse.

Receptpligt inden for rammerne af EU-lovgivningen:

Den generelle receptpligt for veterinærlægemidler er fastsat i direktiv 2001/82/EF1. En 
revision af dette direktiv blev vedtaget i marts 2004 af Europa-Parlamentet og Rådet for Den 
Europæiske Union. Direktiv 2004/28/EF2 om ændring af direktiv 2001/82/EF indeholder en 
række gennemførelsesforanstaltninger, som skal vedtages af Kommissionen. En af disse 
foranstaltninger omfatter særlige bestemmelser vedrørende ordinering af 
veterinærlægemidler. Artikel 67, stk. 1, punkt aa) i direktiv 2001/82/EF, som ændret, 
indeholder en særlig bestemmelse om, at lægemidler til fødevareproducerende dyr er 
receptpligtige.
Da visse stoffer, som findes i veterinærlægemidler til fødevareproducerende dyr, ikke udgør 
nogen helbredsmæssig risiko for mennesker eller dyr eller for miljøet, uanset om 
lægemidlerne, som indeholder disse stoffer, ordineres uden recept, kan Kommissionen 
fastlægge kriterier, hvorefter det bliver muligt for medlemsstaterne at indrømme fritagelse for 
den generelle regel om, at der kræves recept for, at veterinærlægemidler til 
fødevareproducerende dyr kan udleveres til offentligheden.
Med henblik på at udarbejde et forslag blev Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA), 
medlemsstaternes kompetente myndigheder, dyrlæger, industrien og andre interessenter i 
2004 anmodet om at tilkendegive deres holdning og komme med forslag. Dette omfattede 
også en offentlig høring. Der blev regelmæssigt oplyst om forslagets status. Sluttelig blev 
Kommissionens direktiv 2006/130/EF af 11. december 2006 om gennemførelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF for så vidt angår fastsættelse af kriterier for 
undtagelser fra kravet om dyrlægerecept for visse veterinærlægemidler til 
fødevareproducerende dyr offentliggjort den 12. december 2006 (EUT L 349, s. 15). 
Som det fremgår af artikel 67, stk. 1, punkt a), i direktiv 2001/82/EF, fastsætter direktiv 
2006/13/EF kriterierne for undtagelse, men indeholder ikke en fortegnelse over fritagne 
produkter eller produktgrupper. Kriteriet giver imidlertid medlemsstaterne tilstrækkeligt 
spillerum til at fritage veterinære homøopatiske lægemidler fra den generelle receptpligt.
Det er i henhold til artikel 1, punkt 21, i direktiv 2001/82/EF, som ændret ved direktiv 
2004/28/EF, op til medlemsstaterne at afgøre, hvilke erhvervsudøvere der har beføjelse til at 
udskrive recepter på veterinærlægemidler i overensstemmelse med den nationale lovgivning. 
Medlemsstaterne kan således give veluddannede og erfarne specialister, som ikke er dyrlæger, 
beføjelse til at ordinere veterinærlægemidler til visse sektorer.

  
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse en fællesskabskodeks 
for veterinærlægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/28/EF af 31. marts 2004 om ændring af direktiv 2001/82/EF om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT L 136 af 30.04.2004).
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Gyldigheden af Rådets forordning (EØF) Nr. 2377/90

Hverken den generelle receptpligt, som er omhandlet i direktiv 2001/82/EF, ændret ved 
direktiv 2004/28/EF, eller det særlige kriterium, som er omhandlet i direktiv 2006/130/EF, har 
nogen indflydelse på kravene i Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en 
fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af 
veterinærmedicinske præparater i animalske levnedsmidler1. Denne forordning finder under 
alle omstændigheder stadig anvendelse.

Konklusion
Gennemførelsesbestemmelserne, som fastsætter undtagelser fra kravet om dyrlægerecept for 
visse veterinærlægemidler til fødevareproducerende dyr, er nu blevet vedtaget. Vi mener 
derfor, at det problem, som andrageren har rejst, er blevet behandlet tilbundsgående af 
Europa-Kommissionen. 
Vi beder venligst andrageren om at rette eventuelle yderligere forespørgsler om, hvilke 
fremskridt der er sket i den nationale lovgivning med hensyn til fritagelse, til det relevante 
tyske ministerium.

  
1 Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (EFT L 224 
af 18.8.1990, s. 1).
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