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18. elokuuta 2021 
EMA/279146/2021 
Eläinlääkejaosto 

Kysymyksiä ja vastauksia arvioinnista, joka koskee A-
vitamiinia sisältävien injektoitavien eläinlääkkeiden 
käyttöä elintarvikkeita tuottavien lajien hoidossa 
Direktiivin 2001/82/EY 35 artiklan mukaisen menettelyn tulos 
(EMEA/V/A/141) 

Euroopan lääkevirasto sai 12. toukokuuta 2021 päätökseen arvioinnin, joka koski A-vitamiinia 
sisältävien injektoitavien eläinlääkkeiden turvallisuutta elintarviketuotantoon käytettävien lajien 
hoidossa. Viraston eläinlääkekomitea (CVMP) katsoi, että kuluttajien ja käyttäjien turvallisuuden 
varmistamiseksi on toteutettava sääntelytoimenpiteitä ja riskien vähentämiseen tähtääviä toimia, 
muun muassa muuttamalla elintarviketuotantoon käytettävien lajien maidon, lihan ja sisäelinten 
varoaikoja. Varoaika on vähimmäisaika, jonka on kuluttava ennen kuin lääkkeellä hoidettu eläin 
voidaan teurastaa ja sen liha tai muut siitä saatavat tuotteet voidaan käyttää ihmisravinnoksi. 

Mitä A-vitamiini on? 

A-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, jonka saaminen on useimmille nisäkäslajeille välttämätöntä. 

Injektoitavia eläinlääkkeitä, jotka sisältävät A-vitamiinia (retinolia ja sen estereitä) ainoana 
vaikuttavana aineena tai yhdessä muiden vaikuttavien aineiden kanssa, käytetään esimerkiksi 
ehkäisemään ja hoitamaan A-vitamiinin puutostiloja, hedelmällisyyden heikentymistä, riisitaudin 
kaltaisia kasvuun liittyviä poikkeavuuksia, ripulia ja tartuntatauteja sekä ylläpitohoitona stressaavissa 
tilanteissa, tiineyden ja imetyksen aikana sekä edistämään kasvua ja tuottavuutta. 

Miksi A-vitamiinia sisältäviä injektoitavia eläinlääkkeitä arvioitiin? 

Saksan eläinlääkintäviranomainen pyysi 25. kesäkuuta 2020, että eläinlääkekomitea arvioisi kaikki 
saatavilla olevat tiedot ja antaisi suositukset A-vitamiinia sisältävillä injektoitavilla eläinlääkkeillä 
hoidettujen elintarviketuotantoeläinten maidon, lihan ja sisäelinten varoajoista. Komiteaa pyydettiin 
myös arvioimaan, ovatko muut riskinhallintatoimenpiteet toteuttamiskelpoisia näiden eläinlääkkeiden 
osalta, sekä arvioimaan käyttäjien altistumista tahattoman itseinjektion ja siitä aiheutuvan riskin 
osalta, jotta voitaisiin suositella asianmukaisia käyttöturvallisuusvaroituksia. 

Saksan viranomainen katsoi, että varoajat Euroopan unionissa eivät välttämättä ole riittävät 
kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi. Se totesi, että varoajoissa oli eroja eri puolella EU:ta, ja ne 
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vaihtelivat 0–60 päivän välillä lihan ja sisäelinten osalta ja 0–5 päivän välillä maidon osalta. Myös 
käyttäjäturvallisuutta koskevissa varoituksissa oli merkittäviä epäjohdonmukaisuuksia, jotka 
vaihtelivat varoitusten puutteesta erittäin yksityiskohtaisiin käyttövaroituksiin. 

Siksi Saksan viranomainen pyysi eläinlääkekomiteaa tekemään arvioinnin A-vitamiinia sisältävien 
injektoitavien eläinlääkkeiden riski-hyötysuhteesta elintarviketuotantolajeilla sekä antamaan lausunnon 
siitä, pitäisikö näiden lääkkeiden myyntiluvat säilyttää, tulisiko niitä muuttaa vai tulisiko ne peruuttaa 
väliaikaisesti tai kokonaan EU:ssa. 

Mitä tietoja eläinlääkekomitea on arvioinut? 

Asiaan liittyvät yritykset eivät toimittaneet omia jäämien poistumista koskevia tietojaan tai kineettisiä 
parametreja. Eläinlääkekomitea arvioi julkaistusta kirjallisuudesta saadut jäämien poistumista 
koskevat tiedot, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tiedot sekä asianomaisten myyntiluvan 
haltijoiden toimittamat ehdotukset riskien vähentämistoimiksi. 

Mitkä ovat eläinlääkekomitean johtopäätökset? 

Tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen arvioinnin ja komiteassa käydyn tieteellisen keskustelun 
perusteella eläinlääkekomitea tuli siihen tulokseen, että elintarviketuotantoeläinten maidon, lihan ja 
sisäelinten varoaikoja on muutettava ja tietyt varoitukset on lisättävä valmistetietoihin 
[valmisteyhteenvetoon, myyntipäällysmerkintöihin ja pakkausselosteeseen]. Komitea suositteli 
sääntelytoimenpiteitä ja riskien vähentämiseen tähtääviä toimia kuluttajien ja käyttäjien turvallisuuden 
varmistamiseksi. 

Kaikki valmistetietoihin tehtävät muutokset on esitetty yksityiskohtaisesti eläinlääkekomitean 
lausunnon liitteessä III otsikon ”All documents” alla. 

Euroopan komissio teki asiasta päätöksen 18. elokuuta 2021. 
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