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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0594/2006, της Mechthild Prester, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Ältester Verband der Tierheilpraktiker Deutschlands», (η παλαιότερη ένωση 
εμπειρικών κτηνιάτρων στη Γερμανία), σχετικά με έκκληση για εξαίρεση των 
ομοιοπαθητικών φαρμάκων από την απαίτηση για ιατρική συνταγή βάσει του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, 1η πρόεδρος της παλαιότερης ένωσης εμπειρικών κτηνιάτρων της Γερμανίας 
ανησυχεί για την 14η τροπολογία στον γερμανικό νόμο για τα φάρμακα (AMG) σύμφωνα με 
την οποία απαιτείται ιατρική συνταγή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται στα ζώα που 
εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων. Η τροπολογία αυτή και το συνοδευτικό 
εκτελεστικό διάταγμα πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007. Η αναφέρουσα 
εκφράζει την ανησυχία ότι όλα τα ομοιοπαθητικά φάρμακα θα θιγούν από τη νομοθεσία 
αυτή. Αν και υποτίθεται ότι υπάρχει ένας κατάλογος εξαιρέσεων, αυτός ούτε έχει 
ανακοινωθεί ακόμη, ούτε είναι γνωστό πότε και εάν θα καταρτιστεί. Η αναφέρουσα ερωτά 
κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου της 
26ης Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων 
ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Δεκεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα, 1η πρόεδρος της παλαιότερης ένωσης εμπειρικών κτηνιάτρων της Γερμανίας 
ανησυχεί για την 14η τροπολογία στον γερμανικό νόμο για τα φάρμακα (AMG) σύμφωνα με 
την οποία απαιτείται ιατρική συνταγή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται στα ζώα που 
εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων. Η τροπολογία αυτή και το συνοδευτικό 



PE 386.631 2/3 CM\660027EL.doc

EL

εκτελεστικό διάταγμα πρόκειται να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007. Η αναφέρουσα 
εκφράζει την ανησυχία ότι όλα τα ομοιοπαθητικά φάρμακα θα θιγούν από τη νομοθεσία 
αυτή. Αν και υποτίθεται ότι υπάρχει ένας κατάλογος εξαιρέσεων, αυτός ούτε έχει 
ανακοινωθεί ακόμη, ούτε είναι γνωστό πότε και εάν θα καταρτιστεί. Η αναφέρουσα ερωτά 
κατά πόσον εξακολουθεί να ισχύει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου της 
26ης Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων 
ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

Απαιτήσεις συνταγογράφησης στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας:

Η οδηγία 2001/82/ΕΚ1 ορίζει τις γενικές απαιτήσεις συνταγογράφησης για τα κτηνιατρικά
φάρμακα. Τον Μάρτιο του 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας. Η τροποποιητική
οδηγία 2004/28/ΕΚ2 προβλέπει μια σειρά εκτελεστικών μέτρων, τα οποία πρέπει να
εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα από αυτά τα μέτρα ορίζει ειδικές προϋποθέσεις
σχετικά με τη συνταγογράφηση των κτηνιατρικών φαρμάκων. Το άρθρο 67, παράγραφος 1, 
σημείο αα της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε, περιλαμβάνει την ειδική 
υποχρέωση ότι απαιτείται συνταγή κτηνιάτρου για τα κτηνιατρικά φάρμακα που 
προορίζονται για ζώα παραγωγής τροφίμων.
Δεδομένου ότι ορισμένες ουσίες, οι οποίες περιέχονται στα κτηνιατρικά φάρμακα που
προορίζονται για ζώα παραγωγής τροφίμων, δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία του
ανθρώπου ή των ζώων και για το περιβάλλον, ακόμη και εάν τα προϊόντα τα οποία τις 
περιέχουν χορηγούνται χωρίς συνταγή κτηνιάτρου, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κριτήρια 
τα οποία θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να χορηγούν εξαιρέσεις από τον γενικό κανόνα που 
απαιτεί συνταγή κτηνιάτρου για τη διάθεση στο κοινό των κτηνιατρικών φαρμάκων που 
προορίζονται για ζώα παραγωγής τροφίμων.

Προκειμένου να εκπονηθεί μια πρόταση, ζητήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων (EMEA), τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, τη βιομηχανία και άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς να συμβάλουν στη διαδικασία και να υποβάλουν προτάσεις από το 
2004. Η εν λόγω διαδικασία περιλάμβανε επίσης τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης. 
Υπήρχε διαρκής ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρισκόταν η πρόταση. Η οδηγία 
2006/130/ΕΚ για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό κριτηρίων για την εξαίρεση ορισμένων 
κτηνιατρικών φαρμάκων που προορίζονται για παραγωγικά ζώα από την απαίτηση συνταγής 
κτηνιάτρου δημοσιεύτηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006 (Επίσημη Εφημερίδα L 349, σελίδα 15).
Όπως ορίζεται στο άρθρο 67, παράγραφος 1, σημείο α της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, η οδηγία
2006/130/ΕΚ ορίζει κριτήρια εξαίρεσης και δεν παρέχει κατάλογο εξαιρούμενων προϊόντων 
ή ομάδων προϊόντων. Τα κριτήρια παρέχουν επαρκή ελευθερία κινήσεων η οποία επιτρέπει
στα κράτη μέλη να εξαιρέσουν ενδεχομένως τα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα από τη 
γενική απαίτηση κτηνιατρικής συνταγής. 

Εξάλλου, εναπόκειται στα κράτη μέλη να ορίσουν τους ειδικά εξουσιοδοτημένους 
επαγγελματίες για τη χορήγηση κτηνιατρικής συνταγής σύμφωνα με την εφαρμοστέα

  
1 Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος 

για τα κτηνιατρικά φάρμακα (ΕΕ L 311 της 28.11.2001).
2 Οδηγία 2004/28/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2001/82/ΕΚ περί του κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (ΕΕ L 136 της 30.04.2004).
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νομοθεσία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 σημείο 21 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/28/ΕΚ. Τα κράτη μέλη μπορούν, συνεπώς, να ορίζουν
ως ειδικά εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες για τη χορήγηση κτηνιατρικών φαρμάκων, εκτός 
των κτηνιάτρων, και άλλους καλά εκπαιδευμένους και έμπειρους ειδικούς αποκλειστικά για 
συγκεκριμένους τομείς.

Ισχύς του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Ούτε οι γενικές απαιτήσεις κτηνιατρικής συνταγής όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/82/ΕΚ, 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/28/ΕΚ, ούτε τα ειδικά κριτήρια όπως καθορίζονται
στην οδηγία 2006/130/ΕΚ επηρεάζουν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 
του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον 
καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης1. Εν πάση περιπτώσει, ο εν λόγω κανονισμός εξακολουθεί να ισχύει.

Συμπέρασμα

Έχουν πλέον εγκριθεί οι απαραίτητοι εκτελεστικοί κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν την
εξαίρεση ορισμένων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ζώα
παραγωγής τροφίμων από την απαίτηση κτηνιατρικής συνταγής. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε
ότι το πρόβλημα που εγείρει η αναφέρουσα έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.
Παρακαλείται η αναφέρουσα να υποβάλει τυχόν περαιτέρω απορίες για την πρόοδο της 
εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά τις εξαιρέσεις στο αρμόδιο γερμανικό υπουργείο.

  
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 για τη θέσπιση κοινοτικής 
διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σελ. 1).


