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Vetoomus nro 594/2006, Mechthild Prester, Saksan kansalainen, (Saksan 
eläinlääketieteen alalla toimivien luonnonparantajien vanhimman yhdistyksen (Ältester 
Verband der Tierheilpraktiker Deutschlands) puolesta, homeopaattisten lääkkeiden 
jättämisestä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 lääkemääräyksiä koskevan säännöksen 
soveltamisalan ulkopuolelle

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä toimii Saksan eläinlääketieteen alalla toimivien luonnonparantajien 
vanhimman yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana. Hän on huolissaan Saksan 
lääkelakiin (AMG) tehdystä 14. tarkistuksesta, jonka perusteella kaikki tuotantoeläimille 
annettavat lääkkeet on määrättävä lääkemääräyksellä. Tarkistus ja siihen liittyvä 
täytäntöönpanomääräys tulevat voimaan 1. tammikuuta 2007. Vetoomuksen esittäjä on nyt 
huolissaan siitä, että kyseinen lainsäädäntö vaikuttaa kaikkiin homeopaattisiin lääkkeisiin. 
Vaikka tarkoituksena on ollut laatia luettelo poikkeustapauksista, tällaista luetteloa ei ole vielä 
esitetty julkisesti eikä tiedetä, miten ja milloin kyseinen luettelo laaditaan. Vetoomuksen 
esittäjä haluaa tietää, missä määrin asiaan sovelletaan 26. kesäkuuta 1990 annettua neuvoston 
asetusta (ETY) N:o 2377/90 yhteisön menettelyistä eläinlääkejäämien enimmäismäärien 
vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 15. joulukuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 23. maaliskuuta 2007

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä toimii Saksan eläinlääketieteen alalla toimivien luonnonparantajien 
vanhimman yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana. Hän on huolissaan Saksan 
lääkelakiin (AMG) tehdystä 14. tarkistuksesta, jonka perusteella kaikki tuotantoeläimille 
annettavat lääkkeet on määrättävä lääkemääräyksellä. Tarkistuksen ja siihen liittyvän 
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täytäntöönpanomääräyksen piti tulla voimaan 1. tammikuuta 2007. Vetoomuksen esittäjä on 
nyt huolissaan siitä, että kyseinen lainsäädäntö vaikuttaa kaikkiin homeopaattisiin lääkkeisiin. 
Vaikka tarkoituksena on ollut laatia luettelo poikkeustapauksista, tällaista luetteloa ei ole vielä 
esitetty julkisesti eikä tiedetä, miten ja milloin kyseinen luettelo laaditaan. Vetoomuksen 
esittäjä haluaa tietää, missä määrin asiaan sovelletaan 26. kesäkuuta 1990 annettua neuvoston 
asetusta (ETY) N:o 2377/90 yhteisön menettelyistä eläinlääkejäämien enimmäismäärien 
vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa.

Lääkemääräyksiä koskevat säännökset EU:n lainsäädännössä:

Yleiset lääkemääräyksiä koskevat säännökset annettiin eläinlääkkeiden osalta 
direktiivillä 2001/82/EY1. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto hyväksyivät 
direktiivin tarkistamisen maaliskuussa 2004. Muuttavalla direktiivillä 2004/28/EY2 säädetään 
joukosta täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka Euroopan komissio hyväksyy. Yhdessä näistä 
toimenpiteistä keskitytään erityisiin säännöksiin, jotka koskevat eläinlääkkeiden 
lääkemääräyksiä. Muutetun direktiivin 2001/82/EY 67 artiklan ensimmäisen kohdan 
aa alakohta sisältää erityisen velvoitteen, jonka mukaan lääkemääräys vaaditaan kaikista 
tuotantoeläimille tarkoitetuista eläinlääkkeistä.

Tietyt aineet, joita tuotantoeläimille tarkoitetut eläinlääkkeet sisältävät, eivät aiheuta vaaraa 
ihmisten tai eläinten terveydelle, vaikka niitä sisältäviä tuotteita annettaisiin ilman 
eläinlääkärin määräystä. Komissio voi näin ollen vahvistaa perusteet, joiden avulla 
jäsenvaltiot voivat tehdä poikkeuksen yleisestä säännöstä, joiden mukaan tuotantoeläimille 
tarkoitettujen eläinlääkkeiden tarjoamiseen yleisölle tarvitaan eläinlääkärin määräys.
Euroopan lääkevirastoa (EMEA), toimivaltaisia jäsenvaltioiden viranomaisia, eläinlääkäreitä, 
teollisuuden edustajia ja muita asianomaisia osapuolia pyydettiin esittämään huomautuksia ja 
tekemään ehdotuksia vuodesta 2004 lähtien, koska asiasta haluttiin laatia ehdotusluonnos. 
Ehdotuksen käsittelyn tilasta annettiin tietoa usein. Lopulta, 12. joulukuuta 2006, julkaistiin 
komission direktiivi 2006/130/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY täytäntöönpanosta perusteiden 
vahvistamiseksi poikkeusten myöntämiselle eläinlääkemääräyksen vaatimuksesta, 
tuotantoeläimille tarkoitettujen tiettyjen eläinlääkkeiden osalta (virallinen lehti L 349, s. 15).
Kuten direktiivin 2001/82/EY 67 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa todetaan, 
direktiivillä 2006/130/EY säädettiin poikkeusten perusteista. Siinä ei anneta luetteloa 
tuotteista tai tuoteryhmistä, joihin poikkeusta sovelletaan. Perusteet antavat riittävän 
liikkumavaran siihen, että jäsenvaltiot voivat jättää homeopaattiset eläinlääkkeet 
lääkemääräyksiä koskevien yleisten säännösten soveltamisalan ulkopuolelle.

Lisäksi jäsenvaltiot voivat itse määritellä, mitkä ammattihenkilöt ovat sovellettavan 
kansallisen lainsäädännön mukaan oikeutettuja määräämään eläinlääkkeitä, kuten direktiivillä 
2004/28/EY muutetun direktiivin 2001/82/EY 1 artiklan 21 kohdassa todetaan. Jäsenvaltiot 
voivat näin ollen päättää, että koulutetut ja kokeneet asiantuntijat ovat eläinlääkäreiden lisäksi 
ammattihenkilöitä, jotka ovat oikeutettuja määräämään eläinlääkkeitä tietyillä aloilla.

  
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, eläinlääkkeitä 

koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/28/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, 

eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/82/EY muuttamisesta (EUVL L 136, 
30.4.2004).
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Neuvoston direktiivin (ETY) N:o 2377/90 pätevyys

Direktiivillä 2004/28/EY muutetulla direktiivillä 2001/82/EY annetut lääkemääräyksiä 
koskevat yleiset säännökset tai direktiivillä 2006/130/EY annetut erityiset perusteet eivät 
vaikuta vaatimuksiin, jotka esitetään 26. kesäkuuta 1990 annetussa neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 2377/90 yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien 
vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa1. Tätä asetusta sovelletaan kaikissa 
tapauksissa.

Johtopäätös

Tarvittavat täytäntöönpanosäännöt, joiden avulla tietyille eläinlääkkeille voidaan myöntää 
poikkeus eläinlääkemääräyksen vaatimuksesta, on nyt annettu. Näin ollen katsomme, että 
komissio on puuttunut asianmukaisesti vetoomuksen esittäjän esille nostamaan asiaan. 
Vetoomuksen esittäjää pyydetään osoittamaan kaikki uudet tiedustelut poikkeuksia koskevan 
kansallisen lainsäädännön edistymisestä asiasta vastaavalle Saksan ministeriölle.

  
1 Neuvoston asetus (ETY) N:o 2377/90, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, yhteisön menettelystä 
eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 
1).


