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Petiţia 0594/2006 prezentată de Mechthild Prester (de naţionalitate germană) din partea 
„Ältester Verband der Tierheilpraktiker Deutschlands” (Prima Asociaţie a 
Practicienilor Amatori de Medicină Veterinară din Germania) pentru ca medicamentele 
homeopatice să fie exceptate de la obligativitatea eliberării pe bază de prescripţie
conform Regulamentului (CEE) 2377/90

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, primul preşedinte al Primei Asociaţii a Practicienilor Amatori de Medicină
Veterinară din Germania, îşi exprimă preocuparea în legătură cu cel de-al paisprezecelea 
amendament la Legea Germană a Medicamentelor (AMG), care prevede obligativitatea 
eliberării pe bază de prescripţie a tuturor medicamentelor administrate animalelor utilizate 
pentru hrană. Acest amendament, împreună cu ordinul executiv care îl însoţeşte, urmează să 
intre în vigoare la 1 ianuarie 2007. Petiţionarul este în prezent preocupat de faptul că toate 
medicamentele homeopatice vor fi afectate de această legislaţie. Deşi ar trebui să existe o listă 
de excepţii, ea nu a fost încă anunţată şi nici nu se ştie cum şi când va fi redactată. Petiţionarul
întreabă în ce măsură se mai aplică Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 
iunie 1990 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale 
reziduurilor de medicamente veterinare în alimentele de origine animală.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la data de 15 decembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze 
informaţii conform regulii 192(4).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 martie 2007.

Petiţia

Petiţionarul, primul preşedinte al Primei Asociaţii a Practicienilor Amatori de Medicină 
Veterinară din Germania, îşi exprimă preocuparea în legătură cu cel de-al paisprezecelea 
amendament la Legea Germană a Medicamentelor (AMG), care prevede obligativitatea 
eliberării pe bază de prescripţie a tuturor medicamentelor administrate animalelor utilizate 
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pentru hrană. Acest amendament, împreună cu ordinul executiv care îl însoţeşte, urmează să 
intre în vigoare la 1 ianuarie 2007. Petiţionarul este în prezent preocupat de faptul că toate 
medicamentele homeopatice vor fi afectate de această legislaţie. Deşi ar trebui să existe o listă 
de excepţii, ea nu a fost încă anunţată şi nici nu se ştie cum şi când va fi redactată. Petiţionarul 
întreabă în ce măsură se mai aplică Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 
iunie 1990 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale 
reziduurilor de medicamente veterinare în alimentele de origine animală.

Obligaţii cu privire la prescripţiile medicale în contextul legislaţiei UE:

Obligaţiile generale privind eliberarea pe bază de prescripţie a produselor medicinale
veterinare sunt stabilite în Directiva 2001/82/CE1. O revizuire a acestei directive a fost 
adoptată în martie 2004 de Parlamentul European şi de Consiliul Uniunii Europene. Directiva 
de modificare 2004/28/CE2 prevede o serie de măsuri de punere în aplicare, care urmează a fi 
adoptate de către Comisia Europeană. Una dintre aceste măsuri vizează prevederile specifice 
privind prescrierea produselor medicinale veterinare. Articolul 67 primul alineat punctul aa) 
din Directiva 2001/82/CE, astfel cum a fost modificată, include în mod specific obligativitatea 
existenţei unei reţete medicale pentru produsele medicinale veterinare destinate animalelor 
utilizate pentru hrană.

Deoarece anumite substanţe, conţinute de produsele medicinale veterinare pentru animalele 
utilizate ca sursă de hrană, nu prezintă un pericol pentru sănătatea umană ori animală sau 
pentru mediu, chiar dacă produsele care le conţin sunt administrate fără prescripţie veterinară, 
Comisia poate stabili criterii care să le permită statelor membre să acorde excepţii de la norma 
generală a obligativităţii unei reţete veterinare pentru eliberarea către public a produselor 
medicinale veterinare destinate animalelor utilizate pentru hrană.

În vederea elaborării unui proiect de propunere, Agenţia Europeană a Medicamentelor 
(EMEA), autorităţile competente ale statelor membre, medici veterinari, industria de profil şi 
alte părţi interesate au fost solicitate să contribuie şi să ofere sugestii din 2004. Aceasta a 
inclus şi o consultare publică. S-au furnizat frecvent informaţii cu privire la stadiul propunerii. 
În cele din urmă, „Directiva 2006/13CE a Comisiei din 11 decembrie 2006 care pune în 
aplicare Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind stabilirea 
unor criterii de scutire a unor produse medicinale veterinare destinate animalelor utilizate 
pentru hrană de la cerinţa prescripţiei veterinare” a fost publicată la 12 decembrie 2006 
(Jurnalul Oficial L 349, pagina 15).
Aşa cum se subliniază în articolul 67 primul alineat litera a) din Directiva 2001/82/CE, 
Directiva 2006/130/CE stabileşte criterii pentru scutiri, dar nu furnizează o listă a produselor 
sau a grupelor de produse scutite. Criteriile lasă suficient loc de manevră, permiţând statelor 
membre să scutească eventual produsele medicinale veterinare homeopatice de la 
obligativitatea eliberării pe bază de prescripţie.

În altă ordine de idei, le revine statelor membre sarcina de a stabili persoanele calificate să 
elibereze prescripţii veterinare în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă, după cum se 
prevede în articolul 1 punctul 21 din Directiva 2001/82/CE, astfel cum a fost modificată de

  
1 Directiva 2001/82/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 privind codul comunitar al  
produselor medicinale veterinare (JO L 311, 28.11.2001)
2 Directiva 2004/28/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 31 martie 2004 de modificare a Directivei 
2001/82/CE privind codul comunitar al  produselor medicinale veterinare (JO L 136, 30.04.2004)
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Directiva 2004/28/CE. Statele membre pot desemna prin urmare şi alţi specialişti bine 
pregătiţi şi cu experienţă decât medicii veterinari ca persoane calificate să prescrie produse 
medicinale veterinare exclusiv pentru anumite sectoare.

Valabilitatea Regulamentului (CEE) nr. 2377/90

Nici obligaţiile generale privind prescripţia medicală stabilite în Directiva 2001/82/CE, astfel 
cum este modificată de Directiva 2004/28/CE, nici criteriile speciale stabilite în Directiva 
2006/130/CE nu influenţează cerinţele Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 
26 iunie 1990 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale 
reziduurilor de medicamente veterinare în alimentele de origine animală1. În orice caz, acest 
regulament încă se aplică. 

Concluzie
Reglementările de punere în aplicare necesare, care să permită scutirea anumitor produse 
medicinale veterinare destinate animalelor folosite pentru hrană de la obligativitatea eliberării 
pe bază de prescripţie, au fost deja adoptate. Prin urmare, considerăm că problema ridicată de 
petiţionar a fost soluţionată corespunzător de către Comisia Europeană. 
Rugăm petiţionarul să adreseze ministerul german de resort orice alte întrebări suplimentare 
privind evoluţia legislaţiei naţionale în ceea ce priveşte această scutire.

  
1 Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 din 26 iunie 1990 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea 
limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente veterinare în alimentele de origine animală (JO L 224, 
18.08.1990, p. 1)
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