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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0594/2006 złożona przez Mechthild Prester  (Niemcy), w imieniu „Ältester 
Verband der Tierheilpraktiker Deutschlands”, („Najstarszego Stowarzyszenia 
Niezawodowych Weterynarzy w Niemczech”), w sprawie wezwania do zwolnienia leków 
homeopatycznych z wymogu wypisywania recept zgodnie z rozporządzeniem (EWG) 
2377/90

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, pierwsza przewodnicząca Najstarszego Stowarzyszenia Niezawodowych 
Weterynarzy w Niemczech, wyraża zaniepokojenie czternastą poprawką do niemieckiej 
ustawy o produktach leczniczych (Artsneimittelgesetz - AMG), która wymaga przepisywania 
na receptę wszystkich leków podawanych zwierzętom hodowlanym. Poprawka ta wraz z 
towarzyszącym jej dekretem wykonawczym, mają wejść w życie dnia 1 stycznia 2007 r. 
Składająca petycję wyraża obawę, że ustawodawstwo to wpłynie na wszystkie leki 
homeopatyczne. Chociaż powinna zostać sporządzona lista wyjątków, to jak dotąd jeszcze jej 
nie ogłoszono. Nie wiadomo też, w jaki sposób i kiedy zostanie sporządzona. Składająca 
petycję zapytuje, do jakiego stopnia nadal obowiązuje rozporządzenie Rady (EWG) 2377/90 z 
dnia 26 czerwca 1990 r., ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego 
limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 15 grudnia 2006 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 23 marca 2007 r.

Petycja

Składająca petycję, pierwsza przewodnicząca Najstarszego Stowarzyszenia Niezawodowych 
Weterynarzy w Niemczech, wyraża zaniepokojenie czternastą poprawką do niemieckiej 
ustawy o produktach leczniczych (Artsneimittelgesetz - AMG), która wymaga przepisywania 
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na receptę wszystkich leków podawanych zwierzętom hodowlanym. Poprawka ta wraz z 
towarzyszącym jej dekretem wykonawczym mają wejść w życie dnia 1 stycznia 2007 r. 
Składająca petycję wyraża obawę, że ustawodawstwo to wpłynie na wszystkie leki 
homeopatyczne.  Chociaż powinna zostać sporządzona lista wyjątków, to jak dotąd jeszcze jej 
nie ogłoszono. Nie wiadomo też, w jaki sposób i kiedy zostanie sporządzona. Składająca 
petycję zapytuje, do jakiego stopnia nadal obowiązuje rozporządzenie Rady (EWG) 2377/90 z 
dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla określania  maksymalnego 
limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego.

Wymogi dotyczące wypisywania recept w kontekście prawodawstwa UE:

Ogólne wymogi dotyczące wypisywania recept na weterynaryjne produkty lecznicze zawarto 
w dyrektywie 2001/82 WE1

. Zmiana ww. dyrektywy została przyjęta w marcu 2004 r. przez 
Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej. Dyrektywa zmieniająca 2004/28/WE2

przewiduje szereg środków wykonawczych, które ma przyjąć Komisja Europejska. Jeden ze 
środków odnosi się do postanowień szczegółowych dotyczących przepisywania 
weterynaryjnych produktów leczniczych. Art. 67 ust. 1 lit. aa) zmienionej dyrektywy 
2001/82/WE zawiera szczególny wymóg wypisywania recept na weterynaryjne produkty 
lecznicze stosowane u zwierząt hodowlanych.

Ze względu na to, że niektóre substancje zawarte w weterynaryjnych produktach leczniczych 
przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi czy 
zwierząt ani dla środowiska naturalnego, nawet, jeśli produkty, w których znajdują się te 
substancje przepisywane są bez recepty weterynaryjnej, Komisja może ustalić kryteria 
umożliwiające państwom członkowskim zwalnianie z ogólnej zasady, według której przy 
wydawaniu na potrzeby powszechne weterynaryjnych produktów leczniczych dla zwierząt 
służących do produkcji żywności wymagana jest recepta weterynaryjna.
W celu sporządzenia projektu dyrektywy zwrócono się do Europejskiej Agencji ds. Oceny 
Produktów Leczniczych (EMEA), właściwych władz państw członkowskich, weterynarzy, 
przedstawicieli branży przemysłowej, a także innych zainteresowanych stron, o włączenie się 
w sprawę i zgłaszanie sugestii, począwszy od 2004 roku. Przeprowadzono również 
konsultacje społeczne. Często dostarczano informacji dotyczącej statusu projektu. 
Ostatecznie, w dniu 12 grudnia 2006 r. opublikowano dyrektywę Komisji 2006/130/WE z 
dnia 11 grudnia 2006 r. ustanawiającą środki implementacyjne z zakresu dyrektywy 
2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie określenia kryteriów zwolnienia z 
wymogu wydawania na podstawie recepty określonych weterynaryjnych produktów 
leczniczych przeznaczonych dla zwierząt hodowanych, chowanych lub utrzymywanych w 
celu produkcji żywności (Dz. U. L 349, str. 15).

Zgodnie z art. 67 ust.1 lit. a) dyrektywy 2001/82/WE, dyrektywa 2006/139/WE określa 
kryteria zwalniania farmaceutyków z wymogu ich wydawania na podstawie recepty, ale nie 
zawiera listy produktów, bądź grup produktów, podlegających takiemu zwolnieniu. 

  
1 Dyrektywa 2001/82/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego 

kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz. U. L 311 z 28.11.2001).
2 Dyrektywa 2004/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca dyrektywę 

2001/82/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych 
(Dz. U. L 136 z 30.04.2004).
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Omawiane kryteria gwarantują państwom członkowskim swobodę wystarczającą, by 
umożliwić im zwolnienie homeopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych z 
ogólnego wymogu wydawania na podstawie recepty.
Z drugiej strony, to państwa członkowskie wyznaczają osoby zawodowo przygotowane do 
wydawania recept weterynaryjnych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym na 
mocy art. 1 pkt 21 dyrektywy 2001/82/WE w formie zmienionej dyrektywą 2004/28/WE. 
Państwa członkowskie mogą zatem wyznaczać dobrze wyszkolonych i doświadczonych 
specjalistów, nie będących lekarzami weterynarii, jako osoby wykwalifikowane w celu 
przepisywania weterynaryjnych produktów leczniczych wyłącznie dla niektórych sektorów.

Zasadność rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90

Ani ogólny wymóg wypisywania recept zawarty w dyrektywie 2001/82/WE zmienionej 
dyrektywą 2004/28/WE, ani specjalne kryteria określone w dyrektywie 2006/130/WE nie 
mają wpływu na postanowienia rozporządzenia Rady (EWG) NR 2377/90 z dnia 26 czerwca 
1990 r. ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu 
pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego1

. Rozporządzenie nadal bezwzględnie obowiązuje.

Podsumowanie

Zasady wdrażania niezbędne w celu umożliwiania zwalniania z wymogu wydawania na 
podstawie recepty określonych weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych dla 
zwierząt hodowanych w celu produkcji żywności zostały już przyjęte. Sądzimy zatem, że 
Komisja Europejska odniosła się do problemu przedstawionego przez składającą petycję w 
należyty sposób. 
Uprzejmie prosimy składającą petycję, aby wszelkie dalsze pytania dotyczące postępów w 
pracy nad krajowym prawodawstwem w kwestii zwolnień kierowała do właściwego 
ministerstwa w Niemczech.

  
1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla 
określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 224 z 18.08.1990, str. 1).


