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Verzoekschrift 0594/2006, ingediend door Mechthild Prester (Duitse nationaliteit), 
namens de “Ältester Verband der Tierheilpraktiker Deutschlands”, (Oudste vereniging 
van diergeneeskundigen zonder artsdiploma), met het verzoek homeopathische 
geneesmiddelen krachtens Verordening (EEG) nr. 2377/90 zonder doktersrecept te 
kunnen verstrekken 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, eerste voorzitster van de Oudste vereniging van diergeneeskundigen zonder 
artsdiploma in Duitsland, uit haar bezorgdheid over de 14de wijzigingswet van de Duitse 
geneesmiddelenwet (AMG) die bepaalt dat geneesmiddelen alleen nog op recept aan voor 
voedseldoeleinden gehouden dieren mogen worden verstrekt. Deze wijzigingswet en de 
bijbehorende uitvoeringsvoorschriften zullen op 1 januari 2007 in werking treden. Indienster 
vreest dat alle homeopathische geneesmiddelen onder deze nieuwe wet komen te vallen. 
Hoewel er sprake is van een lijst met uitzonderingen, is deze nog niet bekendgemaakt, noch is 
duidelijk hoe en wanneer deze lijst zal worden opgesteld. Indienster vraagt in welke mate 
Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire 
procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong nog van toepassing is.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 december 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007

Het verzoekschrift

Indienster, eerste voorzitster van de Oudste vereniging van diergeneeskundigen zonder 
artsdiploma in Duitsland, uit haar bezorgdheid over de 14de wijzigingswet van de Duitse 
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geneesmiddelenwet (AMG) die bepaalt dat geneesmiddelen alleen nog op recept aan voor 
voedseldoeleinden gehouden dieren mogen worden verstrekt. Deze wijzigingswet en de 
bijbehorende uitvoeringsvoorschriften zullen op 1 januari 2007 in werking treden. Indienster 
vreest dat alle homeopathische geneesmiddelen onder deze nieuwe wet komen te vallen. 
Hoewel er sprake is van een lijst met uitzonderingen, is deze nog niet bekendgemaakt, noch is 
duidelijk hoe en wanneer deze lijst zal worden opgesteld. Indienster vraagt in welke mate 
Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire 
procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong nog van toepassing is.

Receptverplichtingen in de context van de EU-wetgeving:

De algemene receptverplichtingen voor diergeneeskundige producten zijn vastgelegd in 
Richtlijn 2001/82/EG1. Een herziening van deze richtlijn is in maart 2004 aangenomen door 
het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. De wijzigingsrichtlijn
2004/28/EG2 voorziet in een reeks praktische maatregelen die moeten worden overgenomen 
door de Europese Commissie. Een van deze maatregelen heeft betrekking op specifieke
bepalingen aangaande het voorschrijven van diergeneeskundige producten. Artikel 67, eerste 
alinea, onder aa) van de gewijzigde Richtlijn 2001/82/EG bevat de specifieke verplichting dat
een recept vereist is voor diergeneeskundige producten die worden toegepast op dieren die 
voor de productie van levensmiddelen bestemd zijn.
Aangezien bepaalde stoffen die voorkomen in diergeneeskundige producten voor dieren die 
voor de productie van levensmiddelen bestemd zijn geen risico vormen voor de gezondheid 
van mens of dier of voor het milieu, zelfs niet als de producten waarin ze voorkomen worden 
toegediend zonder voorschrift van een dierenarts, kan de Commissie criteria opstellen die 
lidstaten de mogelijkheid geven uitzonderingen toe te staan op de algemene regel die een 
voorschrift van een dierenarts verplicht stelt voor de verstrekking van diergeneeskundige 
producten, bedoeld voor dieren die voor voedseldoeleinden worden gehouden.

Om een voorstel te kunnen opstellen, is vanaf 2004 het Europees Geneesmiddelenagentschap
(EMEA), de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, dierenartsen, de industrie en andere 
belangstellenden gevraagd bijdragen en voorstellen in te dienen. Ook een openbare 
raadpleging maakte hier deel van uit. Er werd regelmatig informatie verstrekt over de status 
van het voorstel. Uiteindelijk werd op 12 december 2006 Richtlijn 2006/130/EG van de 
Commissie van 11 december 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, wat betreft de vaststelling van criteria voor de vrijstelling van het 
vereiste van een voorschrift van een dierenarts voor het verstrekken van bepaalde 
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ten behoeve van voor de productie van 
levensmiddelen bestemde dieren gepubliceerd (Publicatieblad L 349, blz. 15).

Zoals is beschreven in artikel 67, eerste alinea, onder a) van Richtlijn 2001/82/EG, legt 
Richtlijn 2006/130/EG criteria voor uitzonderingen vast en wordt er geen lijst verstrekt van 

  
1 Richtlijn 2001/82/EG van het Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een 

communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 311 van 
28.11.2001).

2 Richtlijn 2004/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot wijziging van Richtlijn 
201/82/EG tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik (PB L 136 van 30.04.2004).
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uitgezonderde producten of productgroepen. De criteria bieden voldoende ruimte om de 
lidstaten de mogelijkheid te geven om desgewenst homeopathische diergeneeskundige 
producten vrijstelling te verlenen van de algemene receptverplichting.
Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de lidstaten om te bepalen welke
beroepsbeoefenaars bevoegd zijn een diergeneeskundig recept uit te schrijven volgens de 
toepasselijke nationale wetgeving, zoals beschreven in Artikel 1 punt 21 van Richtlijn
2001/82/EG, gewijzigd door Richtlijn 2004/28/EG. De lidstaten kunnen derhalve goed 
opgeleide en ervaren specialisten die geen dierenarts zijn aanwijzen als beroepsbeoefenaars
die bevoegd zijn tot het voorschrijven van diergeneeskundige producten voor bepaalde 
sectoren.

Geldigheid van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad

Noch de algemene receptverplichtingen zoals die zijn beschreven in Richtlijn 2001/82/EG, 
gewijzigd door Richtlijn 2004/28/EG, noch de bijzondere criteria die zijn beschreven in 
Richtlijn 2006/130/EG hebben invloed op de voorschriften van Verordening (EEG) nr. 
2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot 
vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong1. Deze verordening blijft te allen tijde van 
toepassing.

Conclusie

De noodzakelijke uitvoeringsregels die het mogelijk maken bepaalde diergeneeskundige 
producten ten behoeve van dieren die bestemd zijn voor de productie van levensmiddelen uit 
te zonderen van de verplichting van een diergeneeskundig recept zijn reeds ingevoerd. Wij 
zijn daarom van mening dat het probleem dat door indienster is voorgelegd afdoende is 
behandeld door de Europese Commissie. 
Wij verzoeken indienster vriendelijk eventuele verdere vragen over de voortgang van de 
nationale uitzonderingswetgeving te richten aan het betreffende Duitse ministerie.

  
1 Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire procedure 
tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in 
levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 224 van 18.8.1990, blz. 1).
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