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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Mechthild Prester, német állampolgár által az „Ältester Verband der 
Tierheilpraktiker Deutschlands” (németországi nem hivatásos állatgyógyászok első 
egyesülete) nevében benyújtott 0594/2006 sz. petíció a homeopátiás készítmények 
2377/90/EGK rendelet szerinti felírási kötelezettség alóli mentességének 
megállapításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a németországi nem hivatásos állatgyógyászok első egyesületének 
első elnöke, aggodalmát fejezi ki a német gyógyszertörvény (AMG) 14. módosításával 
kapcsolatban, amelynek értelmében az élelmiszertermelés céljából tartott állatoknak adott 
valamennyi gyógyászati készítmény csak rendelvényre adható ki. Ez a módosítás és a hozzá 
tartozó végrehajtási utasítás a tervek szerint 2007. január 1-jén lép hatályba. A petíció 
benyújtóját aggasztja, hogy a jogszabály valamennyi homeopátiás készítményt érinteni fogja. 
Noha készíteni kellene egy listát a kivételekről, ezt eddig nem tették közzé, és azt sem lehet 
tudni, hogy ezt a listát hogyan és mikor állítják össze. A petíció benyújtója azt kérdezi, hogy 
az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális 
maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 
1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletet jelen esetben milyen mértékben 
alkalmazható.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. december 15. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást. 

3. A Bizottságtól 2007. március 23-án kapott válasz.

A petíció

A petíció benyújtója, aki a németországi nem hivatásos állatgyógyászok első egyesületének 
első elnöke, aggodalmát fejezi ki a német gyógyszertörvény (AMG) 14. módosításával 
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kapcsolatban, amelynek értelmében az élelmiszertermelés céljából tartott állatoknak adott 
valamennyi gyógyászati készítmény csak rendelvényre adható ki. Úgy tervezték, hogy ez a 
módosítás és a hozzá tartozó végrehajtási utasítás 2007. január 1-jén lép hatályba. A petíció 
benyújtóját aggasztja, hogy a jogszabály valamennyi homeopátiás készítményt érinteni fogja. 
Noha a kivételekről egy listát kellene készíteni, ezt eddig nem tették közzé, és azt sem lehet 
tudni, hogy ezt a listát hogyan és mikor állítják össze. A petíció benyújtója azt kérdezi, hogy 
az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális 
maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 
1990. június 26-i 2377/90/EGK tanácsi rendeletet jelen esetben milyen mértékben 
alkalmazható.

Vénykötelezettség az EU-jogszabályok összefüggésében:

Az állatgyógyászati készítmények vénykötelezettségére vonatkozó általános követelményeket
a 2001/82/EK irányelv1 határozza meg. Az irányelv módosítását 2004 márciusában fogadta el 
az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa. A módosító 2004/28/EK irányelv2 számos, 
az Európai Bizottság által elfogadandó végrehajtási intézkedésről rendelkezik. Ezen 
intézkedések egyike az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó rendelvényekkel 
kapcsolatos külön rendelkezésekkel foglalkozik. A módosított 2001/82/EK irányelv 67. cikke
első bekezdésének aa) pontja tartalmazza az arra vonatkozó külön kötelezettséget, hogy az
élelmiszertermelés céljából tartott állatokban történő felhasználásra szánt állatgyógyászati 
készítmények vénykötelesek.

Mivel az élelmiszertermelés céljából tartott állatoknak szánt állatgyógyászati 
készítményekben található bizonyos anyagok még akkor sem jelentenek veszélyt az emberek
vagy az állatok egészségére, illetve a környezetre, ha az azokat tartalmazó készítményeket 
állatorvosi rendelvény nélkül alkalmazzák, a Bizottság olyan kritériumokat határozhat meg, 
amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy az élelmiszertermelés céljából tartott
állatoknak szánt állatgyógyászati készítmények lakosság felé történő kiadása tekintetében 
állatorvosi rendelvényt előíró általános szabály alól kivételeket engedélyezzenek.
Egy javaslat kidolgozása érdekében az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA), a tagállamok 
illetékes hatóságai, állatorvosai, iparága, valamint egyéb érintett felek felkérést kaptak arra, 
hogy 2004-től kezdve közreműködjenek, és javaslatokat nyújtsanak be. Ez a nyilvánossággal 
való konzultációt is magában foglalta. A javaslattal kapcsolatos fejleményekről gyakran 
tájékoztatást nyújtottak. Végül „a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
bizonyos, élelmiszer-termelő állatoknak szánt állatgyógyászati készítmények 
vénykötelezettség alóli mentesítésére alkalmazandó kritériumok megállapítása tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló, 2006. december 11-i 2006/130/EK bizottsági irányelv”-et 2006. 
december 12-én hirdették ki (Hivatalos Lap L 349., 15. oldal).

A 2001/82/EK irányelv 67. cikke első bekezdésének a) pontjában ismertettek szerint a 
2006/130/EK irányelv meghatározza a mentesség kritériumait, és nem adja meg a 
mentességet élvező készítmények vagy a készítmények ilyen csoportjainak listáját. A 

  
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/82/EK irányelve az állatgyógyászati készítmények 

közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28.).
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/28/EK irányelve az állatgyógyászati készítmények 

közösségi kódexéről szóló 2001/82/EK irányelv módosításáról (HL L 136., 2004.4.30.).
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kritériumok elegendő eltérési lehetőséget biztosítanak a tagállamok számára, hogy 
mentesíthessék a homeopátiás készítményeket a vénykötelezettségre vonatkozó általános 
követelmények alól.
Más szempontból a tagállamok határozhatják meg, hogy az alkalmazandó nemzeti joggal 
összhangban mely szakemberek jogosultak az állatorvosi rendelvény kiadására a 2004/28/EK 
irányelvvel módosított 2001/82/EK irányelv 1. cikkének 21. pontjában előírtak szerint. A
tagállamok tehát az állatorvosokon kívül kijelölhetnek jól képzett és tapasztalt szakembereket, 
akik kizárólag bizonyos ágazatok esetében jogosultak állatgyógyászati készítmények 
felírására.

A 2377/90/EGK tanácsi rendelet érvényessége

Sem a 2004/28/EK irányelvvel módosított 2001/82/EK irányelvben meghatározott,
vénykötelezettségére vonatkozó általános követelmények, sem a 2006/130/EK irányelvben 
ismertetett különleges kritériumok nem befolyásolják az állati eredetű élelmiszerekben 
található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek 
megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló, 1990. június 26-i 
2377/90/EGK tanácsi rendeletben1 foglalt követelményeket. Ez a rendelet továbbra is minden 
esetben érvényes.

Következtetés
Most már elfogadták azokat a szükséges végrehajtási szabályokat, amelyek lehetővé teszik az 
élelmiszertermelés céljából tartott állatoknak szánt bizonyos állatgyógyászati készítmények
vénykötelezettség alóli mentességét. Ezért úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság 
megfelelően kezelte a petíció benyújtója által felvetett problémát.
Kérjük a petíció benyújtóját, hogy a nemzeti mentességi jogszabályok előrehaladásával 
kapcsolatos további kérdéseivel forduljon az illetékes német minisztériumhoz!

  
1 A Tanács 1990. június 26-i 2377/90/EGK rendelete az állati eredetű élelmiszerekben található 
állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi 
eljárás kialakításáról (HL L 224., 1990.8.18., 1. o.).


