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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0594/2006 minn Mechthild Prester (Ġermaniża), f’isem il-“Ältester Verband 
der Tierheilpraktiker Deutschlands”, (l-Eqdem Assoċjazzjoni ta’ Tobba Mhux Esperti 
fis-Saħħa Veterinarja fil-Ġermanja), dwar mediċini omeopatiċi sabiex ikunu eżentati 
mill-ħtieġa ta’ preskrizzjoni skond ir-Regolament (KEE) 2377/90 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, l-ewwel chairman ta' l-Eqdem Assoċjazzjoni ta’ Tobba Mhux 
Esperti fis-Saħħa Veterinarja fil-Ġermanja, huwa nkwetat dwar l-14-il emenda fl-Att tal-
Mediċini tal-Ġermanja (AMG) li jqiegħed taħt preskrizzjoni l-mediċini kollha li jingħataw 
lill-annimali li jinżammu għall-ikel. Din l-emenda, u ordni eżekuttiva li tmur magħha, hija 
maħsuba li tidħol fis-seħħ nhar l-1 ta’ Jannar 2007. Dak li ressaq il-petizzjoni huwa issa 
nkwetat li l-mediċini kollha omeopatiċi se jintlaqtu minn din il-leġiżlazzjoni. Filwaqt li 
suppost hemm lista ta’ eżenzjonijiet, dan għadu ma tħabbarx, lanqas m’huwa magħruf kif u 
meta se titfassal il-lista. Hija tistaqsi sa fejn għadu japplika r-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
2377/90 tas-26 ta’ Ġunju 1990, li jqiegħed fis-seħħ proċedura tal-Komunità għat-twaqqif ta’ l-
ogħla limiti ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji f’ikel li joriġina mill-annimali. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli nhar il-15 ta’ Diċembru 2006. Intalab tagħrif mill-Kummissjoni 
skond ir-Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar it-23 ta’ Marzu 2007.

Il-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, l-ewwel chairman ta' l-Eqdem Assoċjazzjoni ta’ Tobba Mhux 
Esperti fis-Saħħa Veterinarja fil-Ġermanja, huwa nkwetat dwar l-14-il emenda fl-Att tal-
Mediċini tal-Ġermanja (AMG) li jqiegħed taħt preskrizzjoni l-mediċini kollha li jingħataw 
lill-annimali li jinżammu għall-ikel. Din l-emenda, u ordni eżekuttiva li tmur magħha, hija 
maħsuba li tidħol fis-seħħ nhar l-1 ta’ Jannar 2007. Dak li ressaq il-petizzjoni huwa issa 
nkwetat li l-mediċini kollha omeopatiċi se jintlaqtu minn din il-leġiżlazzjoni. Filwaqt li 
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suppost hemm lista ta’ eżenzjonijiet, dan għadu ma tħabbarx, lanqas m’huwa magħruf kif u 
meta se titfassal il-lista. Hija tistaqsi sa fejn għadu japplika r-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
2377/90 tas-26 ta’ Ġunju 1990, li jqiegħed fis-seħħ proċedura tal-Komunità għat-twaqqif ta’ l-
ogħla limiti ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji f’ikel li joriġina mill-annimali. 

Ħtiġijiet ta’ preskrizzjoni fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE:

Il-ħtiġijiet ġenerali ta’ preskrizzjoni għal prodotti mediċinali veterinarji huma stipulati fid-
Direttiva 2001/82/KE1. Reviżjoni ta’ din id-Direttiva kienet adottata f’Marzu ta’ l-2004 mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea. Id-Direttiva li temenda 
2004/28/KE2 tbassar sensiela ta’ miżuri implimentattivi, li għandhom ikunu adottati mill-
Kummissjoni Ewropea. Waħda minn dawn il-miżuri tindirizza dispożizzjonijiet speċifiċi 
marbutin mal-preskrizzjoni ta’ prodotti mediċinali veterinarji.  L-Artikolu 67, l-ewwel 
paragrafu, il-punt aa) tad-Direttiva 2001/82/KE, kif emendat, jinkludi l-obbligu speċifiku li 
għandu jkun hemm il-ħtieġa ta’ preskrizzjoni għal prodotti mediċinali veterinarji għal 
annimali bl-għan ta’ produzzjoni ta’ ikel.  

Minħabba li ċerti sustanzi, li jinsabu fi prodotti mediċinali veterinarji għal annimali bl-għan 
ta’ produzzjoni ta’ ikel, ma jippreżentawx riskju għas-saħħa umana jew ta’ l-annimali jew 
għall-ambjent, anki jekk il-prodotti li jkun fihom dawn is-sustanzi jiġu amministrati mingħajr 
preskrizzjoni veterinarja, il-Kummissjoni tista’ twaqqaf kriterji li jippermettu lill-Istati 
Membri li jagħtu eżenzjonijiet mir-regola ġenerali li teħtieġ preskrizzjoni veterinarja għad-
distribuzzjoni lill-pubbliku ta’ prodotti mediċinali veterinarji maħsubin għal annimali bl-għan 
ta’ produzzjoni ta’ ikel. 
Sabiex titfassal proposta, l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (EMEA), l-awtoritajiet kompetenti 
ta’ l-Istati Membri, il-veterinarji, l-industrija u partijiet oħrajn li jinteressahom intalbu sabiex 
jagħtu kontribut u jipprovdu suġġerimenti mill-2004. Din inkludiet ukoll konsultazzjoni 
pubblika. Tagħrif dwar l-istejtus tal-proposta kien ipprovdut ta’ sikwit. Eventwalment, id-
“Direttiva tal-Kummissjoni 2006/130/KE tal-11 ta’ Diċembru 2006 li timplimenta d-Direttiva 
2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mat-twaqqif ta’ 
kriterji għall-eżenzjoni ta’ ċerti prodotti mediċinali veterinarji għal annimali bl-għan ta’ 
produzzjoni ta’ ikel mill-ħtieġa ta’ preskrizzjoni veterinarja” kienet ippubblikata nhar it-12 ta’ 
Diċembru 2006 (Il-Ġurnal Uffiċjali L 349, paġna 15).

Kif imfisser fl-Artikolu 67, l-ewwel paragrafu, il-punt a) tad-Direttiva 2001/82/KE, id-
Direttiva 2006/130/KE qiegħda tistabbilixxi kriterji għall-eżenzjonijiet u ma tipprovdix lista 
ta’ prodotti jew ta’ gruppi ta’ prodotti eżentati. Il-kriterji jipprovdu libertà biżżejjed filwaqt li 
jippermettu lill-Istati Membri li possibilment jeżentaw prodotti mediċinali omeopatiċi 
veterinarji mill-ħtieġa ġenerali ta’ preskrizzjoni. 
Mil-lat l-ieħor, l-Istati Membri huma responsabbli biex jiddeterminaw il-persuni professjonali 
kkwalifikati sabiex joħorġu preskrizzjoni veterinarja bi qbil mal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
applikabbli kif ipprovdut mill-Artikolu 1, il-punt 21 tad-Direttiva 2001/82/KE, kif emendat 
mid-Direttiva 2004/28/KE.  Għaldaqstant, l-Istati Membri jistgħu jaħtru speċjalisti mħarrġin 
sew u bl-esperjenza minbarra veterinarji bħala persuni professjonali kkwalifikati li 
jippreskrivu prodotti mediċinali veterinarji għal ċerti setturi b’mod esklussiv.  
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Validità tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2377/90

La l-ħtiġijiet ġenerali ta’ preskrizzjoni stipulati fid-Direttiva 2001/82/KE, kif emendat mid-
Direttiva 2004/28/KE, lanqas il-kriterji speċjali kif imfisser fid-Direttiva 2006/130/KE ma 
jinfluwenzaw il-ħtiġijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru. 2377/90 tas-26 ta’ Ġunju 
1990 li jwaqqaf proċedura tal-Komunità għat-twaqqif ta’ l-ogħla limiti ta’ residwi ta’ prodotti 
mediċinali veterinarji f’ikel li joriġina mill-annimali1.  F’kull każ, dan ir-Regolament għadu 
japplika.

Konklużjoni

Ir-regoli meħtieġa ta’ implimentazzjoni, sabiex jippermettu għall-eżenzjoni ta’ ċerti prodotti 
mediċinali veterinarji għal annimali bl-għan ta’ produzzjoni ta’ ikel mill-ħtieġa ta’ 
preskrizzjoni veterinarja, issa ġew adottati.  Għaldaqstant, aħna nemmnu li l-problema 
mqajma minn dak li ressaq il-petizzjoni ġiet indirizzata kif xieraq mill-Kummissjoni 
Ewropea. 
Aħna gentilment nitolbu lil dak li ressaq il-petizzjoni li jindirizza kull mistoqsija oħra dwar il-
progress tal-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ l-eżenzjoni lill-Ministeru Ġermaniż rilevanti.
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