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 (27 a) „olemuselt sarnane ravim“ – 

geneeriline ravim, kui selle toime- ja 

abiainete koostis on kvalitatiivselt ja 

kvantitatiivselt sama, selle ravimivorm on 

sama ja see on originaalravimiga 

bioekvivalentne, ning teaduslike andmete 

taustal ei ole ilmne, et ravim erineb 

oluliselt originaalravimist ohutuse ja 

efektiivsuse poolest. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kliinilise uuringu heakskiitmise taotlus 

esitatakse selle liikmesriigi pädevale 

asutusele, kus asjaomast uuringut 

kavatsetakse läbi viia. 

1. Kliinilise uuringu heakskiitmise taotlus 

esitatakse selle liikmesriigi pädevale 

asutusele, kus asjaomast uuringut 

kavatsetakse läbi viia. 

2. Kliinilised uuringud kiidetakse heaks 

tingimusel, et uuringutes kasutatavad 

toiduloomad või nendelt saadud tooted ei 

jõua inimese toiduahelasse; selle tingimuse 

täitmist ei nõuta juhul, kui: 

2. Kliinilised uuringud kiidetakse heaks 

tingimusel, et uuringutes kasutatavad 

toiduloomad või nendelt saadud tooted ei 

jõua inimese toiduahelasse. 

(a) testitav toode on veterinaarravim, 

mida on lubatud kasutada asjaomases 

kliinilises uuringus kasutatavatel 

toiduloomadel ja mille puhul järgitakse 

ravimi omaduste kokkuvõttes kehtestatud 

keeluaega, või 

 

(b) testitav toode on veterinaarravim, 

mida on lubatud kasutada muudel 

sihtliikidel kui asjaomases kliinilises 

uuringus kasutatavate toiduloomade liigid 

ja mille puhul järgitakse artikli 117 

kohaselt kehtestatud keeluaega. 

 

3. Pädev asutus väljastab otsuse kliinilise 

uuringu heakskiitmise kohta 60 päeva 

jooksul pärast taotluse saamist. Kui pädev 

asutus ei ole nimetatud tähtaja jooksul 

taotlejat oma otsusest teavitanud, loetakse 

kliiniline uuring heakskiidetuks. 

3. Pädev asutus väljastab otsuse kliinilise 

uuringu heakskiitmise kohta 60 päeva 

jooksul pärast taotluse saamist. Kui pädev 

asutus ei ole nimetatud tähtaja jooksul 

taotlejat oma otsusest teavitanud, loetakse 

kliiniline uuring heakskiidetuks. 

4. Lõikes 1 osutatud kliiniliste uuringute 

läbiviimisel võetakse nõuetekohaselt 

4. Lõikes 1 osutatud kliiniliste uuringute 

läbiviimisel võetakse nõuetekohaselt 
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arvesse veterinaarravimite registreerimise 

tehniliste nõuete ühtlustamise 

rahvusvahelise koostööprogrammi raames 

välja töötatud rahvusvaheliste hea kliinilise 

tava suunistega kehtestatud standardeid. 

arvesse veterinaarravimite registreerimise 

tehniliste nõuete ühtlustamise 

rahvusvahelise koostööprogrammi raames 

välja töötatud rahvusvaheliste hea kliinilise 

tava suunistega kehtestatud standardeid. 

5. Kliiniliste uuringute tulemused 

esitatakse artikli 7 lõike 1 punktis b 

osutatud dokumentidena müügiloa taotluse 

koosseisus. 

5. Kliiniliste uuringute tulemused 

esitatakse artikli 7 lõike 1 punktis b 

osutatud dokumentidena müügiloa taotluse 

koosseisus. 

6. Väljaspool liitu tehtud kliinilistest 

uuringutest saadud andmeid võetakse 

müügiloa taotluse hindamisel arvesse 

üksnes juhul, kui need uuringud on 

kavandatud ja läbi viidud ning 

sellekohased aruanded on esitatud 

kooskõlas veterinaarravimite 

registreerimise tehniliste nõuete 

ühtlustamise rahvusvahelise 

koostööprogrammi raames välja töötatud 

rahvusvaheliste hea kliinilise tava 

suunistega kehtestatud standarditega. 

6. Väljaspool liitu tehtud kliinilistest 

uuringutest saadud andmeid võetakse 

müügiloa taotluse hindamisel arvesse 

üksnes juhul, kui need uuringud on 

kavandatud ja läbi viidud ning 

sellekohased aruanded on esitatud 

kooskõlas veterinaarravimite 

registreerimise tehniliste nõuete 

ühtlustamise rahvusvahelise 

koostööprogrammi raames välja töötatud 

rahvusvaheliste hea kliinilise tava 

suunistega kehtestatud standarditega. 

Or. en 
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Retsepti alusel väljastatavaks 

veterinaarravimiks liigitamine 

Retsepti alusel väljastatavaks 

veterinaarravimiks liigitamine 

1. Pädev asutus või komisjon liigitab 

retsepti alusel väljastatavateks ravimiteks 

järgmised veterinaarravimid: 

1. Järgmiste veterinaarravimite puhul on 

veterinaararsti poolt välja kirjutatud 

retsept kohustuslik: 

(a) veterinaarravimid, mis sisaldavad 

psühhotroopseid või narkootilisi aineid, 

sealhulgas aineid, mida käsitletakse 1972. 

aasta protokolliga muudetud ÜRO 1961. 

aasta narkootiliste ainete ühtses 

konventsioonis ja ÜRO 1971. aasta 

psühhotroopsete ainete konventsioonis; 

(a) veterinaarravimid, mis sisaldavad 

psühhotroopseid või narkootilisi aineid, 

sealhulgas aineid, mida käsitletakse 1972. 

aasta protokolliga muudetud ÜRO 1961. 

aasta narkootiliste ainete ühtses 

konventsioonis ja ÜRO 1971. aasta 

psühhotroopsete ainete konventsioonis; 

(b) toiduloomade jaoks ette nähtud 

veterinaarravimid; 

(b) toiduloomade jaoks ette nähtud 

veterinaarravimid; 

(c) mikroobivastased veterinaarravimid; (c) mikroobivastased veterinaarravimid; 

(d) ravimid, mida kasutatakse täpset 

eelnevat diagnoosi nõudvate haiguslike 

protsesside puhul või mis võivad avaldada 

hilisemat diagnoosimist või ravi takistavat 

või segavat mõju; 

(d) ravimid, mida kasutatakse täpset 

eelnevat diagnoosi nõudvate haiguslike 

protsesside puhul või mis võivad avaldada 

hilisemat diagnoosimist või ravi takistavat 

või segavat mõju; 

(e) toiduloomade jaoks ette nähtud 

ekstemporaalsed ravimid; 

(e) toiduloomade jaoks ette nähtud 

ekstemporaalsed ravimid; 

(f) veterinaarravimid, mis sisaldavad 

toimeainet, mille lubamisest liidus on 

möödunud vähem kui viis aastat. 

(f) veterinaarravimid, mis sisaldavad 

toimeainet, mille lubamisest liidus on 

möödunud vähem kui viis aastat; 

 (f a) veterinaarravimid, millele on antud 

müügiluba vastavalt artiklile 21 ja/või 22; 



 

AM\1088839ET.doc  PE579.757v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 (f b) vähi ja kasvajate raviks ette nähtud 

veterinaarravimid. 

 1 a. Liikmesriigid võivad kehtestada oma 

territooriumil täiendavaid õiguslikke 

alakategooriaid kooskõlas vastava 

siseriikliku õigusega. 

2. Pädev asutus või komisjon võib liigitada 

veterinaarravimi retsepti alusel 

väljastatavaks ravimiks, kui artiklis 30 

osutatud ravimi omaduste kokkuvõte 

hõlmab eriabinõusid, eelkõige seoses 

võimaliku ohuga: 

2. Veterinaarravimi võib liigitada ainult 

retsepti alusel väljastatavaks ravimiks, kui 

artiklis 30 osutatud ravimi omaduste 

kokkuvõte hõlmab eriabinõusid, eelkõige 

seoses võimaliku ohuga: 

(a) sihtliikidele, (a) sihtliikidele, 

(b) loomadele ravimeid manustavale 

isikule, 

(b) loomadele ravimeid manustavale 

isikule, 

(c) keskkonnale. (c) keskkonnale. 

3. Erandina lõikest 1 ei või pädev asutus 

ega komisjon liigitada veterinaarravimit 

retsepti alusel väljastatavaks ravimiks, kui 

on täidetud kõik järgmised tingimused: 

3. Erandina lõikest 1 võib pädev asutus või 

komisjon vabastada veterinaarravimi 

kohustusliku retsepti nõudest, kui on 

täidetud kõik järgmised tingimused: 

(a) veterinaarravimit manustatakse üksnes 

ravimivormis, mille puhul ei ole vaja 

eriteadmisi- või oskusi ravimi 

kasutamiseks; 

(a) veterinaarravimit manustatakse üksnes 

ravimivormis, mille puhul ei ole vaja 

eriteadmisi- või oskusi ravimi 

kasutamiseks; 

(b) veterinaarravim ei kujuta ka ebaõige 

manustamise korral otsest ega kaudset ohtu 

ravitava(te)le looma(de)le, ravimit 

manustavale isikule ega keskkonnale; 

(b) veterinaarravim ei kujuta ka ebaõige 

manustamise korral otsest ega kaudset ohtu 

ravitava(te)le looma(de)le, ravimit 

manustavale isikule ega keskkonnale; 

(c) veterinaarravimi omaduste kokkuvõte 

ei sisalda ühtki hoiatust ravimi õige 

kasutamisega kaasneda võivate tõsiste 

kõrvalnähtude kohta; 

(c) veterinaarravimi omaduste kokkuvõte 

ei sisalda ühtki hoiatust ravimi õige 

kasutamisega kaasneda võivate tõsiste 

kõrvalnähtude kohta; 

(d) asjaomase veterinaarravimi ega ühegi 

muu sama toimeainet sisaldava ravimi 

puhul ei ole täheldatud sagedat 

kõrvalnähtudest teatamist; 

(d) asjaomase veterinaarravimi ega ühegi 

muu sama toimeainet sisaldava ravimi 

puhul ei ole täheldatud sagedat 

kõrvalnähtudest teatamist; 

(e) ravimi omaduste kokkuvõttes ei osutata 

vastunäidustustele seoses muude retseptita 

väljastatavate tavapäraste 

veterinaarravimitega; 

(e) ravimi omaduste kokkuvõttes ei osutata 

vastunäidustustele seoses muude retseptita 

väljastatavate tavapäraste 

veterinaarravimitega; 

(f) veterinaarravim ei nõua eritingimusi 

säilitamisel; 

(f) veterinaarravim ei nõua eritingimusi 

säilitamisel; 
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(g) veterinaarravim ei kujuta ka ebaõige 

manustamise korral ohtu rahvatervisele 

seoses ravitavatelt loomadelt saadavates 

toiduainetes esinevate jääkidega; 

(g) veterinaarravim ei kujuta ka ebaõige 

manustamise korral ohtu rahvatervisele 

seoses ravitavatelt loomadelt saadavates 

toiduainetes esinevate jääkidega; 

(h) nugiussivastaseid aineid sisaldav 

veterinaarravim ei kujuta ka ebaõige 

kasutamise korral ohtu inimeste või 

loomade tervisele seoses kõnealuste ainete 

suhtes resistentsuse tekkega. 

(h) antiparasiitikume sisaldav 

veterinaarravim ei kujuta ka ebaõige 

kasutamise korral ohtu inimeste või 

loomade tervisele seoses 

antiparasiitikumide suhtes resistentsuse 

tekkega. 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Veterinaarravimite jaemüük kaugmüügi 

teel 

Veterinaarravimite jaemüük kaugmüügi 

teel 

1. Isik, kellel on lubatud müüa 

veterinaarravimeid vastavalt artikli 107 

lõikele 1, võib pakkuda veterinaarravimeid 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivis 98/34/EÜ
28

 määratletud 

infoühiskonna teenuste vahendusel liidus 

asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule 

tingimusel, et need ravimid vastavad 

sihtliikmesriigi õigusaktide nõuetele. 

1. Isik, kellel on lubatud müüa 

veterinaarravimeid vastavalt artikli 107 

lõikele 1, võib pakkuda interneti teel 

ainult veterinaarravimeid, mis ei ole 

retsepti alusel väljastatavad 

veterinaarravimid, liidus asuvale 

füüsilisele või juriidilisele isikule 

tingimusel, et: 

 (a) need veterinaarravimid ja retseptid 

vastavad sihtliikmesriigi õigusaktide 

nõuetele; 

 (b) veterinaarravimeid pakkuval füüsilisel 

või juriidilisel isikul on volitus või luba 

tarnida tarbijatele retsepti- ja käsimüügi 

veterinaarravimeid, sh kaugmüügi teel, 

vastavalt siseriiklikele õigusaktidele 

liikmesriigis, kus kõnealune isik on 

registreeritud; 

 (c) punktis a osutatud isik on teatanud 

oma asukohaliikmesriigile vähemalt 

järgmised andmed: 

 (i) nimi või ärinimi ja alalise tegevuskoha 

aadress, kust kõnealuseid 

veterinaarravimeid tarnitakse; 

 (ii) kuupäev, mil veterinaarravimeid 

esimest korda internetis üldsusele 
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kaugmüügiks pakuti; 

 (iii) sel eesmärgil kasutatava veebisaidi 

aadress ja kogu veebisaidi 

identifitseerimiseks vajalik teave. 

 1 a. Veterinaarravimite või muude retsepti 

alusel väljastatavate veterinaarravimite 

kaugmüük interneti teel ei ole lubatud 

toiduloomade jaoks. 

2. Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2000/31/EÜ
29

 artiklis 6 sätestatud 

teabenõuetele esitatakse veebisaitidel, 

mille kaudu veterinaarravimeid pakutakse, 

vähemalt järgmine teave: 

2. Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2000/31/EÜ
29

 artiklis 6 ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2011/83/EL
29 a

 artiklis 6 

sätestatud teabenõuetele esitatakse 

veebisaitidel, mille kaudu 

veterinaarravimeid pakutakse, vähemalt 

järgmine teave: 

(a) selle liikmesriigi pädeva asutuse 

kontaktandmed, milles veterinaarravimeid 

pakkuv jaemüüja on asutatud; 

(a) selle liikmesriigi pädeva asutuse 

kontaktandmed, milles veterinaarravimeid 

pakkuv jaemüüja on asutatud; 

(b) hüperlink jaemüüja asukohaliikmesriigi 

veebisaidile, mis on loodud vastavalt 

lõikele 5; 

(b) hüperlink jaemüüja asukohaliikmesriigi 

veebisaidile, mis on loodud vastavalt 

lõikele 5; 

(c) lõike 3 kohaselt kehtestatud ühine logo, 

mis esitatakse selgelt veebisaidi igal lehel, 

mis on seotud üldsusele veterinaarravimite 

pakkumisega kaugmüügi teel; logo 

sisaldab hüperlinki asjaomast jaemüüjat 

käsitlevale kandele loa saanud jaemüüjate 

loetelus, millele on osutatud lõike 5 punktis 

c. 

(c) lõike 3 kohaselt kehtestatud ühine logo, 

mis esitatakse selgelt veebisaidi igal lehel, 

mis on seotud üldsusele veterinaarravimite 

pakkumisega kaugmüügi teel; logo 

sisaldab hüperlinki asjaomast jaemüüjat 

käsitlevale kandele loa saanud jaemüüjate 

loetelus, millele on osutatud lõike 5 punktis 

c. 

3. Kehtestatakse kõikjal liidus ära tuntav 

ühine logo, mis võimaldab kindlaks teha 

üldsusele kaugmüügi teel 

veterinaarravimeid pakkuva isiku 

asukohaliikmesriigi. Logo esitatakse 

selgelt igal veebisaidil, kus pakutakse 

veterinaarravimeid kaugmüügi teel. 

3. Kehtestatakse kõikjal liidus ära tuntav 

ühine logo, mis võimaldab kindlaks teha 

üldsusele kaugmüügi teel 

veterinaarravimeid pakkuva isiku 

asukohaliikmesriigi. Logo esitatakse 

selgelt igal veebisaidil, kus pakutakse 

veterinaarravimeid kaugmüügi teel. 

4. Komisjon võtab ühise logo kujunduse 

vastu rakendusaktidega. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 145 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

4. Komisjon võtab ühise logo kujunduse 

vastu rakendusaktidega. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 145 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

5. Iga liikmesriik loob veterinaarravimite 

kaugmüüki käsitleva veebisaidi, millel 

5. Iga liikmesriik loob veterinaarravimite 

kaugmüüki käsitleva veebisaidi, millel 
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esitatakse vähemalt järgmine teave: esitatakse vähemalt järgmine teave: 

(a) teave liikmesriigi õigusaktide kohta, 

mida kohaldatakse üldsusele 

infoühiskonna teenuste vahendusel 
kaugmüügi teel veterinaarravimite 

pakkumise suhtes, sealhulgas teave selle 

kohta, et tarnitavate veterinaarravimite 

liigitus võib liikmesriigiti erineda; 

(a) teave liikmesriigi õigusaktide kohta, 

mida kohaldatakse üldsusele internetis 

kaugmüügi teel veterinaarravimite 

pakkumise suhtes, sealhulgas teave selle 

kohta, et tarnitavate veterinaarravimite 

liigitus võib liikmesriigiti erineda; 

(b) teave ühise logo kohta; (b) teave ühise logo kohta; 

(c) liikmesriigis asuvate selliste jaemüüjate 

loetelu, kellel on luba pakkuda üldsusele 

veterinaarravimeid kaugmüügi teel 

infoühiskonna teenuste vahendusel 
vastavalt lõikele 1, ja nende jaemüüjate 

veebisaitide aadressid. 

(c) liikmesriigis asuvate selliste jaemüüjate 

loetelu, kellel on luba pakkuda üldsusele 

internetis kaugmüügi teel 

veterinaarravimeid vastavalt lõikele 1, ja 

nende jaemüüjate veebisaitide aadressid. 

Liikmesriigi loodud veebisaidil on 

hüperlink ameti veebisaidile, mis on 

loodud vastavalt lõikele 6; 

 (c a) teave ravimite turvalise hävitamise 

suhtes kohaldatavate menetluste kohta, 

milles on täpsustatud riikliku või kohaliku 

tasandi avaliku või erasektori asutus, kes 

vastutab ravimijääkide hävitamise eest, 

ning selleks ette nähtud tasuta 

kogumispunktid; 

 (c b) liikmesriikide veebisaitidel on samuti 

hüperlingid liikmesriikides loa saanud 

jaemüüjate loetelude eest vastutavate 

asutuste veebilehtedele. 

Liikmesriigi loodud veebisaidil on 

hüperlink ameti veebisaidile, mis on 

loodud vastavalt lõikele 6. 

 

6. Amet loob veebisaidi, millel esitatakse 

teave ühise logo kohta. Ameti veebisaidil 

märgitakse selgelt, et iga liikmesriigi 

veebisaidil on teave nende isikute kohta, 

kes on volitatud pakkuma asjaomases 

liikmesriigis üldsusele infoühiskonna 

teenuste vahendusel kaugmüügi teel 

veterinaarravimeid. 

6. Amet loob veebisaidi, millel esitatakse 

teave ühise logo kohta. Ameti veebisaidil 

märgitakse selgelt, et iga liikmesriigi 

veebisaidil on teave nende isikute kohta, 

kes on volitatud pakkuma asjaomases 

liikmesriigis üldsusele internetis 

kaugmüügi teel veterinaarravimeid. Ameti 

veebisaidil on lingid liikmesriikide 

asjaomaste asutuste veebilehtedele, kus on 

loa saanud jaemüüjate loetelud. 

7. Liikmesriigid võivad kehtestada 

rahvatervise kaitse seisukohalt põhjendatud 

tingimusi nende territooriumil toimuva 

7. Liikmesriigid võivad kehtestada 

rahvatervise kaitse seisukohalt põhjendatud 

tingimusi nende territooriumil toimuva 
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jaemüügi suhtes, mille puhul ravimeid 

pakutakse üldsusele kaugmüügi teel 

infoühiskonna teenuste vahendusel. 

jaemüügi suhtes, mille puhul ravimeid 

pakutakse üldsusele kaugmüügi teel 

infoühiskonna teenuste vahendusel. 

 7 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed tagamaks, et artiklis 1 

nimetamata isikute suhtes, kes pakuvad 

üldsusele internetis kaugmüügi teel 

veterinaarravimeid ja kes tegutsevad 

nende territooriumil, oleksid kehtestatud 

tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad 

karistused juhuks, kui tegemist on 

kuritarvituste või ebaseadusliku 

tegevusega või ametialaste 

käitumisreeglite eiramisega. 

 7 b. Hiljemalt [6] kuud pärast käesoleva 

määruse kohaldamise kuupäeva võtab 

komisjon vastu suunised, et toetada 

liikmesriike digiretsepti ühtse süsteemi 

väljatöötamisel kogu ELis, sh meetmed 

piiriüleste veterinaarretseptide 

kontrollimiseks. 

__________________ __________________ 

28
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

98/34/EÜ, 22. juuni 1998, millega nähakse 

ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 

ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest 

teatamise kord (EÜT L 204, 21.7.1998, lk 

37). 

28
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

98/34/EÜ, 22. juuni 1998, millega nähakse 

ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest 

ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest 

teatamise kord (EÜT L 204, 21.7.1998, lk 

37). 

29
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2000/31/EÜ, 8. juuni 2000, infoühiskonna 

teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti 

elektroonilise kaubanduse kohta siseturul 

(direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) 

(EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1). 

29
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2000/31/EÜ, 8. juuni 2000, infoühiskonna 

teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti 

elektroonilise kaubanduse kohta siseturul 

(direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) 

(EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1). 

 29 a
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv 2011/83/EL, 25. oktoober 2011, 

tarbija õiguste kohta, millega muudetakse 

nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 1999/44/EÜ ja millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 

85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 

22.11.2011, lk 64). 
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