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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (27 α) «νπζηαζηηθά παξόκνην πξντόλ»: 

έλα γεληθό πξντόλ πνπ ηθαλνπνηεί ηα 

θξηηήξηα ηεο ίδηαο πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο ζύλζεζεο ζε δξαζηηθέο νπζίεο 

θαη έθδνρα, πνπ έρεη ηελ ίδηα 

θαξκαθεπηηθή κνξθή θαη πνπ είλαη 

βηντζνδύλακν κε ην αξρηθό πξντόλ, εθηόο 

αλ είλαη θαλεξό ζην θσο ηεο 

επηζηεκνληθήο γλώζεο όηη δηαθέξεη από 

ην αξρηθό πξντόλ όζνλ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η αίηεζε γηα ηελ έγθξηζε κηαο θιηληθήο 

δνθηκήο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν πξφθεηηαη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θιηληθή δνθηκή. 

1. Η αίηεζε γηα ηελ έγθξηζε κηαο θιηληθήο 

δνθηκήο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν πξφθεηηαη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θιηληθή δνθηκή. 

2. Οη εγθξίζεηο ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ 

ρνξεγνχληαη ππφ ηνλ φξν φηη ηα δψα 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θιηληθέο δνθηκέο ή 

ηα πξντφληα ηνπο δελ ζα εηζέιζνπλ ζηελ 

αλζξψπηλε ηξνθηθή αιπζίδα, εθηόο εάλ: 

2. Οη εγθξίζεηο ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ 

ρνξεγνχληαη ππφ ηνλ φξν φηη ηα δψα 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θιηληθέο δνθηκέο ή 

ηα πξντφληα ηνπο δελ ζα εηζέιζνπλ ζηελ 

αλζξψπηλε ηξνθηθή αιπζίδα. 

(α) ην ππό δνθηκή πξντόλ είλαη 

θηεληαηξηθό θάξκαθν εγθεθξηκέλν γηα ηα 

είδε ησλ δώσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θιηληθή δνθηκή, 

θαη ηεξείηαη ν ρξόλνο αλακνλήο πνπ 

νξίδεηαη ζηελ πεξίιεςε ραξαθηεξηζηηθώλ 

πξντόληνο, ή 

 

(β) ην ππό δνθηκή πξντόλ είλαη 

εγθεθξηκέλν θηεληαηξηθό θάξκαθν πνπ 

πξννξίδεηαη γηα άιια είδε εθηόο από ηα 

είδε ησλ δώσλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θιηληθή δνθηκή, 

θαη ηεξείηαη ν ρξόλνο αλακνλήο πνπ 

νξίδεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 117. 

 

3. Η αξκφδηα αξρή εθδίδεη απφθαζε 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο θιηληθήο 

δνθηκήο εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηεο αίηεζεο. Σε πεξίπησζε πνπ 

3. Η αξκφδηα αξρή εθδίδεη απφθαζε 

ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο θιηληθήο 

δνθηκήο εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ 

παξαιαβή ηεο αίηεζεο. Σε πεξίπησζε πνπ 
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ε αξκφδηα αξρή δελ έρεη θνηλνπνηήζεη ζηνλ 

αηηνχληα ηελ απφθαζή ηεο εληφο απηήο ηεο 

πξνζεζκίαο, ε θιηληθή δνθηκή ζεσξείηαη 

φηη έρεη εγθξηζεί. 

ε αξκφδηα αξρή δελ έρεη θνηλνπνηήζεη ζηνλ 

αηηνχληα ηελ απφθαζή ηεο εληφο απηήο ηεο 

πξνζεζκίαο, ε θιηληθή δνθηκή ζεσξείηαη 

φηη έρεη εγθξηζεί. 

4. Οη θιηληθέο δνθηκέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 δηεμάγνληαη 

ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηα πξφηππα 

πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηεζλείο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ νξζή 

θιηληθή πξαθηηθή ηεο Δηεζλνχο Δηάζθεςεο 

γηα ηελ Ελαξκφληζε ησλ Τερληθψλ 

Απαηηήζεσλ γηα ηελ Έγθξηζε 

Κηεληαηξηθψλ Φαξκάθσλ. 

4. Οη θιηληθέο δνθηκέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 δηεμάγνληαη 

ιακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηα πξφηππα 

πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηεζλείο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ νξζή 

θιηληθή πξαθηηθή ηεο Δηεζλνχο Δηάζθεςεο 

γηα ηελ Ελαξκφληζε ησλ Τερληθψλ 

Απαηηήζεσλ γηα ηελ Έγθξηζε 

Κηεληαηξηθψλ Φαξκάθσλ. 

5. Τα απνηειέζκαηα ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ 

ππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε γηα άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

πξνζθφκηζεο ηνπ θαθέινπ πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β). 

5. Τα απνηειέζκαηα ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ 

ππνβάιινληαη κε ηελ αίηεζε γηα άδεηα 

θπθινθνξίαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

πξνζθφκηζεο ηνπ θαθέινπ πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β). 

6. Τα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

θιηληθέο δνθηκέο πνπ δηελεξγνχληαη εθηφο 

ηεο Έλσζεο κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη 

ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο αίηεζεο 

γηα άδεηα θπθινθνξίαο, κφλνλ εάλ ν 

ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε ππνβνιή 

εθζέζεσλ γηα απηέο ηηο δνθηκέο έγηλαλ 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηελ νξζή θιηληθή πξαθηηθή ηεο 

Δηεζλνχο Δηάζθεςεο γηα ηελ Ελαξκφληζε 

ησλ Τερληθψλ Απαηηήζεσλ γηα ηελ 

Έγθξηζε Κηεληαηξηθψλ Φαξκάθσλ. 

6. Τα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

θιηληθέο δνθηκέο πνπ δηελεξγνχληαη εθηφο 

ηεο Έλσζεο κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη 

ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο αίηεζεο 

γηα άδεηα θπθινθνξίαο, κφλνλ εάλ ν 

ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε θαη ε ππνβνιή 

εθζέζεσλ γηα απηέο ηηο δνθηκέο έγηλαλ 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηελ νξζή θιηληθή πξαθηηθή ηεο 

Δηεζλνχο Δηάζθεςεο γηα ηελ Ελαξκφληζε 

ησλ Τερληθψλ Απαηηήζεσλ γηα ηελ 

Έγθξηζε Κηεληαηξηθψλ Φαξκάθσλ. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Απαίηεζε γηα θηεληαηξηθή ζπληαγή Απαίηεζε γηα θηεληαηξηθή ζπληαγή 

1. Η αξκόδηα αξρή ή ε Επηηξνπή 

ραξαθηεξίδνπλ ηα αθφινπζα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα σο ππνθείκελα ζε θηεληαηξηθή 

ζπληαγή: 

1. Τα αθφινπζα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ππόθεηληαη ππνρξεσηηθά ζε θηεληαηξηθή 

ζπληαγή πνπ εθδίδεηαη από θηελίαηξν: 

(α) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ 

ςπρνηξφπα θάξκαθα ή λαξθσηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ εληαία ζχκβαζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Εζλψλ πεξί λαξθσηηθψλ ηνπ 

1961, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

πξσηφθνιιν ηνπ 1972 θαη ηε Σχκβαζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Εζλψλ γηα ηηο ςπρνηξφπνπο 

νπζίεο ηνπ 1971· 

(α) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ 

ςπρνηξφπα θάξκαθα ή λαξθσηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαξκάθσλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ηελ εληαία ζχκβαζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Εζλψλ πεξί λαξθσηηθψλ ηνπ 

1961, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

πξσηφθνιιν ηνπ 1972 θαη ηε Σχκβαζε ησλ 

Ηλσκέλσλ Εζλψλ γηα ηηο ςπρνηξφπνπο 

νπζίεο ηνπ 1971· 

(β) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα δψα παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ· 

(β) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα δψα παξαγσγήο 

ηξνθίκσλ· 

(γ) αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά θάξκαθα· (γ) αληηκηθξνβηαθά θηεληαηξηθά θάξκαθα· 

(δ) θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ζεξαπεπηηθή αγσγή ή γηα παζνινγηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχλ αθξηβή 

πξνεγνχκελε δηάγλσζε, θαζψο θαη εθείλα 

ησλ νπνίσλ ε ρξήζε ζα κπνξνχζε λα 

δπζρεξάλεη ή λα παξεκπνδίζεη ηε 

κεηέπεηηα δηάγλσζε ή ζεξαπεπηηθή αγσγή· 

(δ) θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ζεξαπεπηηθή αγσγή ή γηα παζνινγηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχλ αθξηβή 

πξνεγνχκελε δηάγλσζε, θαζψο θαη εθείλα 

ησλ νπνίσλ ε ρξήζε ζα κπνξνχζε λα 

δπζρεξάλεη ή λα παξεκπνδίζεη ηε 

κεηέπεηηα δηάγλσζε ή ζεξαπεπηηθή αγσγή· 

(ε) γαιεληθά ζθεπάζκαηα ηεο ηζρχνπζαο 

θαξκαθνπνηίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα δψα 

(ε) γαιεληθά ζθεπάζκαηα ηεο ηζρχνπζαο 

θαξκαθνπνηίαο πνπ πξννξίδνληαη γηα δψα 
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παξαγσγήο ηξνθίκσλ· παξαγσγήο ηξνθίκσλ· 

(ζη) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ 

κηα δξαζηηθή νπζία γηα ηελ νπνία έρεη 

ρνξεγεζεί άδεηα γηα ιηγφηεξν απφ 5 έηε 

ζηελ Έλσζε. 

(ζη) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ 

κηα δξαζηηθή νπζία γηα ηελ νπνία έρεη 

ρνξεγεζεί άδεηα γηα ιηγφηεξν απφ 5 έηε 

ζηελ Έλσζε· 

 (ζη α) θηεληαηξηθά θάξκαθα γηα ηα νπνία 

έρνπλ ρνξεγεζεί άδεηεο θπθινθνξίαο 

ζύκθσλα κε ηα άξζξα 21 θαη/ή 22· 

 (ζη β) θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηε ζεξαπεία θαξθίλσλ 

θαη όγθσλ. 

 1 α. Τα θξάηε κέιε κπνξνύλ ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο λα πξνβιέπνπλ 

επηπξόζζεηεο λνκηθέο ππνθαηεγνξίεο 

ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε εζληθή 

λνκνζεζία. 

2. Η αξκόδηα αξρή ή ε Επηηξνπή κπνξεί 

λα ραξαθηεξίζεη έλα θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν σο ππνθείκελν ζε θηεληαηξηθή 

ζπληαγή φηαλ ζηελ πεξίιεςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 30 πεξηέρνληαη 

ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο, θαη ηδίσο 

ελδερφκελνη θίλδπλνη γηα: 

2. Έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ππνθείκελν ζε 

ππνρξεσηηθή θηεληαηξηθή ζπληαγή φηαλ 

ζηελ πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 30 

πεξηέρνληαη ηδηαίηεξεο πξνθπιάμεηο θαη 

ηδίσο ελδερφκελνη θίλδπλνη γηα: 

(α) ηα είδε-ζηφρνπο, (α) ηα είδε-ζηφρνπο, 

(β) ην πξφζσπν πνπ ρνξεγεί ην θάξκαθν 

ζην δψν, 

(β) ην πξφζσπν πνπ ρνξεγεί ην θάξκαθν 

ζην δψν, 

(γ) ην πεξηβάιινλ. (γ) ην πεξηβάιινλ. 

3. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, 

ε αξκφδηα αξρή ή ν Οξγαληζκόο δελ 

κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη έλα θηεληαηξηθφ 

θάξκαθν σο ππνθείκελν ζε θηεληαηξηθή 

ζπληαγή, αλ πιεξνχληαη φιεο νη αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

3. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, 

ε αξκφδηα αξρή ή ε Επηηξνπή κπνξεί λα 

εμαηξέζεη έλα θηεληαηξηθφ θάξκαθν από 

ηελ ππνρξεσηηθή ππνβνιή θηεληαηξηθήο 

ζπληαγήο, αλ πιεξνχληαη φιεο νη 

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

(α) ε ρνξήγεζε ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ πεξηνξίδεηαη ζε 

θαξκαθνηερληθέο κνξθέο πνπ δελ απαηηνχλ 

ηδηαίηεξε γλψζε ή δεμηφηεηα φζνλ αθνξά 

ηε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ· 

(α) ε ρνξήγεζε ηνπ θηεληαηξηθνχ 

θαξκάθνπ πεξηνξίδεηαη ζε 

θαξκαθνηερληθέο κνξθέο πνπ δελ απαηηνχλ 

ηδηαίηεξε γλψζε ή δεμηφηεηα φζνλ αθνξά 

ηε ρξήζε ησλ θαξκάθσλ· 

(β) ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν δελ 

παξνπζηάδεη άκεζν ή έκκεζν θίλδπλν, 

αθφκε θαη αλ ρνξεγείηαη εζθαικέλα, γηα 

ην ππφ ζεξαπεία δψν ή δψα, γηα ην άηνκν 

(β) ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν δελ 

παξνπζηάδεη άκεζν ή έκκεζν θίλδπλν, 

αθφκε θαη αλ ρνξεγείηαη εζθαικέλα, γηα 

ην ππφ ζεξαπεία δψν ή δψα, γηα ην άηνκν 
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πνπ ρνξεγεί ην θάξκαθν ή γηα ην 

πεξηβάιινλ· 

πνπ ρνξεγεί ην θάξκαθν ή γηα ην 

πεξηβάιινλ· 

(γ) ε πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ δελ πεξηέρεη θακία 

πξνεηδνπνίεζε γηα πηζαλέο ζνβαξέο 

παξελέξγεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

νξζή ρξήζε ηνπ· 

(γ) ε πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

θηεληαηξηθνχ θαξκάθνπ δελ πεξηέρεη θακία 

πξνεηδνπνίεζε γηα πηζαλά αλεπηζύκεηα 

ζπκβάληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξζή 

ρξήζε ηνπ· 

(δ) νχηε ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν νχηε 

θαλέλα άιιν θάξκαθν πνπ πεξηέρεη ηελ 

ίδηα δξαζηηθή νπζία έρνπλ γίλεη ζην 

παξειζφλ αληηθείκελν ζπρλψλ αλαθνξψλ 

ζρεηηθά κε αλεπηζχκεηα ζπκβάληα· 

(δ) νχηε ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν νχηε 

θαλέλα άιιν θάξκαθν πνπ πεξηέρεη ηελ 

ίδηα δξαζηηθή νπζία έρνπλ γίλεη ζην 

παξειζφλ αληηθείκελν ζπρλψλ αλαθνξψλ 

ζρεηηθά κε αλεπηζχκεηα ζπκβάληα· 

(ε) ε πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο δελ πεξηιακβάλεη αληελδείμεηο 

ζπλδεφκελεο κε άιια θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο ρσξίο ζπληαγή· 

(ε) ε πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο δελ πεξηιακβάλεη αληελδείμεηο 

ζπλδεφκελεο κε άιια θηεληαηξηθά 

θάξκαθα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπλήζσο ρσξίο ζπληαγή· 

(ζη) ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν δελ 

ππφθεηηαη ζε εηδηθέο ζπλζήθεο 

απνζήθεπζεο· 

(ζη) ην θηεληαηξηθφ θάξκαθν δελ 

ππφθεηηαη ζε εηδηθέο ζπλζήθεο 

απνζήθεπζεο· 

(δ) δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα 

πγεία φζνλ αθνξά ηα θαηάινηπα ζηα 

ηξφθηκα πνπ ιακβάλνληαη απφ δψα πνπ 

ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή, 

αθφκε θαη φηαλ ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εζθαικέλα· 

(δ) δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα 

πγεία φζνλ αθνξά ηα θαηάινηπα ζηα 

ηξφθηκα πνπ ιακβάλνληαη απφ δψα πνπ 

ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεπηηθή αγσγή, 

αθφκε θαη φηαλ ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εζθαικέλα· 

(ε) δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα 

πγεία ή ηελ πγεία ησλ δψσλ λα αλαπηπρζεί 

αληίζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε 

αλζεικηλζηθέο νπζίεο, αθφκε θαη φηαλ ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ ηηο ελ 

ιφγσ νπζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη εζθαικέλα. 

(ε) δελ ππάξρεη θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα 

πγεία ή ηελ πγεία ησλ δψσλ λα αλαπηπρζεί 

αληηπαξαζηηηθή αληίζηαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ, αθφκε θαη φηαλ ηα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πεξηέρνπλ ηηο ελ 

ιφγσ νπζίεο ρξεζηκνπνηνχληαη εζθαικέλα. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ληαληθή πψιεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

εμ απνζηάζεσο 

Ληαληθή πψιεζε θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

εμ απνζηάζεσο 

1. Τα πξφζσπα πνπ επηηξέπεηαη λα 

δηαζέηνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 κπνξνχλ 

λα πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα 

κέζσ ππεξεζηώλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηώλ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

νδεγίαο 98/34/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ζε 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα 

ζηελ Έλσζε, ππφ ηνλ φξν φηη ηα θάξκαθα 

απηά ζπκκνξθώλνληαη κε ηε λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο κέινπο πξννξηζκνύ. 

1. Τα πξφζσπα πνπ επηηξέπεηαη λα 

δηαζέηνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 107 παξάγξαθνο 1 κπνξνχλ 

λα πξνζθέξνπλ κόλν θηεληαηξηθά 

θάξκαθα γηα ηε δηάζεζε ησλ νπνίσλ δελ 

απαηηείηαη θηεληαηξηθή ζπληαγή, κέζσ 

ηνπ Δηαδηθηύνπ ζε θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Έλσζε, ππφ 

ηνλ φξν φηη: 

 (α) ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα θαη νη 

ζπληαγέο ηεξνύλ ηε λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο κέινπο πξννξηζκνύ· 

 (β) ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ 

πξνζθέξεη ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα έρεη 

άδεηα ή ηα πξνζόληα λα ρνξεγεί ζην 

θνηλό ζπληαγνγξαθνύκελα θαη κε 

ππνρξεσηηθώο ζπληαγνγξαθνύκελα 

θηεληαηξηθά θάξκαθα, αθόκε θαη εμ 

απνζηάζεσο, ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο κέινπο όπνπ απηό ην 

πξόζσπν είλαη εγθαηεζηεκέλν· 

 (γ) ην πξόζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 έρεη θνηλνπνηήζεη ζην 
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θξάηνο κέινο ζην νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλν, ηνπιάρηζηνλ ηηο 

αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 (i) ην όλνκα ή ηελ εηαηξηθή επσλπκία θαη 

ηε κόληκε δηεύζπλζε ηνπ ηόπνπ 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο από ηνλ 

νπνίν δηαλέκνληαη ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα· 

 (ii) ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξνζθνξάο 

θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ πξνο πώιεζε εμ 

απνζηάζεσο ζην θνηλό κέζσ ηνπ 

Δηαδηθηύνπ· 

 (iii) ηε δηεύζπλζε ηνπ δηθηπαθνύ ηόπνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζθνπό απηό 

θαη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπ ελ 

ιόγσ δηθηπαθνύ ηόπνπ. 

 1 α. Η εμ απνζηάζεσο, κέζσ Δηαδηθηύνπ, 

πώιεζε θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ ή 

άιισλ ππνρξεσηηθώο 

ζπληαγνγξαθνύκελσλ θηεληαηξηθώλ 

θαξκάθσλ δελ επηηξέπεηαη όηαλ ηα 

θάξκαθα πξννξίδνληαη γηα δώα 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ. 

2. Εθηφο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 6 ηεο νδεγίαο 2000/31/ΕΚ ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ29νη δηθηπαθνί ηφπνη πνπ 

πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα πξέπεη 

λα πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ:  

2. Εθηφο απφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 6 ηεο νδεγίαο 2000/31/ΕΚ ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ
29

 θαη ζην άξζξν 6 ηεο 

νδεγίαο 2011/83/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
29a

, νη 

δηθηπαθνί ηφπνη πνπ πξνζθέξνπλ 

θηεληαηξηθά θάξκαθα πξέπεη λα πεξηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ: 

(α) ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αξκφδηαο 

αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν έκπνξνο ιηαληθήο 

πψιεζεο πνπ πξνζθέξεη ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα· 

(α) ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αξκφδηαο 

αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν έκπνξνο ιηαληθήο 

πψιεζεο πνπ πξνζθέξεη ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα· 

(β) ππεξζχλδεζκν πξνο ηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ θξάηνπο κέινπο εγθαηάζηαζεο ν 

νπνίνο έρεη δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5· 

(β) ππεξζχλδεζκν πξνο ηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ θξάηνπο κέινπο εγθαηάζηαζεο ν 

νπνίνο έρεη δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5· 
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(γ) ηνλ θνηλφ ινγφηππν πνπ έρεη θαζνξηζηεί 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 θαη ν νπνίνο 

πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζαθψο ζε θάζε 

ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηάζεζε πξνο πψιεζε εμ 

απνζηάζεσο ζην θνηλφ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ θαη λα πεξηέρεη ππεξζχλδεζκν 

πξνο ηελ θαηαρψξηζε ηνπ εκπφξνπ 

ιηαληθήο πψιεζεο ζηνλ θαηάινγν 

εγθεθξηκέλσλ εκπφξσλ ιηαληθήο πψιεζεο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 

ζηνηρείν γ). 

(γ) ηνλ θνηλφ ινγφηππν πνπ έρεη θαζνξηζηεί 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 θαη ν νπνίνο 

πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζαθψο ζε θάζε 

ζειίδα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηε δηάζεζε πξνο πψιεζε εμ 

απνζηάζεσο ζην θνηλφ θηεληαηξηθψλ 

θαξκάθσλ θαη λα πεξηέρεη ππεξζχλδεζκν 

πξνο ηελ θαηαρψξηζε ηνπ εκπφξνπ 

ιηαληθήο πψιεζεο ζηνλ θαηάινγν 

εγθεθξηκέλσλ εκπφξσλ ιηαληθήο πψιεζεο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 

ζηνηρείν γ). 

3. Καζηεξψλεηαη θνηλφο ινγφηππνο πνπ ζα 

είλαη αλαγλσξίζηκνο ζε φιε ηελ Έλσζε 

θαη ν νπνίνο ζα επηηξέπεη ηαπηφρξνλα ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ην πξφζσπν πνπ πξνζθέξεη 

ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην θνηλφ. Ο 

ινγφηππνο απηφο πξέπεη λα εκθαλίδεηαη 

ζαθψο ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ 

πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα γηα 

πψιεζε εμ απνζηάζεσο. 

3. Καζηεξψλεηαη θνηλφο ινγφηππνο πνπ ζα 

είλαη αλαγλσξίζηκνο ζε φιε ηελ Έλσζε 

θαη ν νπνίνο ζα επηηξέπεη ηαπηφρξνλα ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ην πξφζσπν πνπ πξνζθέξεη 

ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην θνηλφ. Ο 

ινγφηππνο απηφο πξέπεη λα εκθαλίδεηαη 

ζαθψο ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ 

πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα γηα 

πψιεζε εμ απνζηάζεσο. 

4. Η Επηηξνπή εγθξίλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

θνηλνχ ινγνηχπνπ κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 145 

παξάγξαθνο 2. 

4. Η Επηηξνπή εγθξίλεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

θνηλνχ ινγνηχπνπ κέζσ εθηειεζηηθψλ 

πξάμεσλ. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο 

εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 145 

παξάγξαθνο 2. 

5. Κάζε θξάηνο κέινο δεκηνπξγεί δηθηπαθφ 

ηφπν γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ εμ απνζηάζεσο, ν 

νπνίνο παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: 

5. Κάζε θξάηνο κέινο δεκηνπξγεί δηθηπαθφ 

ηφπν γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε 

θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ εμ απνζηάζεσο, ν 

νπνίνο παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο: 

(α) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζρχνπζα 

εζληθή λνκνζεζία ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζθνξά θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πξνο 

πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην θνηλό κέζσ 

ππεξεζηώλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην γεγνλφο φηη 

ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

σο πξνο ηνλ ηξφπν δηάζεζήο ηνπο· 

(α) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηζρχνπζα 

εζληθή λνκνζεζία ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζθνξά θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ πξνο 

πψιεζε εμ απνζηάζεσο κέζσ ηνπ 

Δηαδηθηύνπ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην γεγνλφο φηη 

ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ 

σο πξνο ηνλ ηξφπν δηάζεζήο ηνπο· 

(β) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θνηλφ (β) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θνηλφ 
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ινγφηππν· ινγφηππν· 

(γ) θαηάινγν ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο 

πψιεζεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην 

θξάηνο κέινο θαη νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη 

άδεηα γηα λα πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πξνο πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην 

θνηλφ κέζσ ππεξεζηώλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηώλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

1, θαζψο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ ελ ιφγσ εκπφξσλ. 

(γ) θαηάινγν ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο 

πψιεζεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην 

θξάηνο κέινο θαη νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη 

άδεηα γηα λα πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά 

θάξκαθα πξνο πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην 

θνηλφ κέζσ ηνπ Δηαδηθηύνπ ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 1, θαζψο θαη ηηο 

δηεπζχλζεηο ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ ελ 

ιφγσ εκπφξσλ. Οη δηθηπαθνί ηόπνη πνπ 

έρνπλ ζπζηαζεί από ηα θξάηε κέιε 

πεξηέρνπλ ππεξζύλδεζκν πξνο ηνλ 

δηθηπαθό ηόπν ηνπ Οξγαληζκνύ ν νπνίνο 

έρεη δεκηνπξγεζεί ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 6· 

 γ α) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ηζρύνπζεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αζθαιή 

δηάζεζε ησλ θαξκάθσλ, πξνζδηνξίδνληαο 

ηνλ δεκόζην ή ηδησηηθό θνξέα πνπ είλαη 

αξκόδηνο ζε εζληθό ή ηνπηθό επίπεδν γηα 

ηε δηάζεζε ησλ θαηαινίπσλ 

θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ θαη ηα δσξεάλ 

ζεκεία ζπιινγήο· 

 γ β) Οη δηθηπαθνί ηόπνη ησλ θξαηώλ 

κειώλ πξέπεη επίζεο λα πεξηέρνπλ 

ππεξζπλδέζκνπο πξνο ηηο ηζηνζειίδεο ησλ 

θνξέσλ πνπ είλαη αξκόδηνη ζηα θξάηε 

κέιε γηα ηελ θαηαρώξηζε ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εζληθώλ 

ιηαλνπσιεηώλ. 

Οη δηθηπαθνί ηόπνη πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

από ηα θξάηε κέιε πεξηέρνπλ 

ππεξζύλδεζκν πξνο ηνλ δηθηπαθό ηόπν 

ηνπ Οξγαληζκνύ ν νπνίνο έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζύκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 6. 

 

6. Ο Οξγαληζκφο δεκηνπξγεί δηθηπαθφ 

ηφπν ν νπνίνο παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θνηλφ ινγφηππν. Ο 

δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Οξγαληζκνχ αλαθέξεη 

ξεηψο φηη νη δηθηπαθνί ηφπνη ησλ θξαηψλ 

κειψλ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα γηα λα 

πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα εμ 

απνζηάζεσο ζην θνηλφ κέζσ ππεξεζηώλ 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηώλ ζην 

6. Ο Οξγαληζκφο δεκηνπξγεί δηθηπαθφ 

ηφπν ν νπνίνο παξέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θνηλφ ινγφηππν. Ο 

δηθηπαθφο ηφπνο ηνπ Οξγαληζκνχ αλαθέξεη 

ξεηψο φηη νη δηθηπαθνί ηφπνη ησλ θξαηψλ 

κειψλ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ιάβεη άδεηα γηα λα 

πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα εμ 

απνζηάζεσο ζην θνηλφ κέζσ ηνπ 

Δηαδηθηύνπ ζην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο 
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ζπγθεθξηκέλν θξάηνο κέινο. κέινο. Η ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνύ 

ζπλδέεηαη κε ηηο ηζηνζειίδεο ησλ 

θαηάιιεισλ θνξέσλ ησλ θξαηώλ κειώλ 

πνπ είλαη αξκόδηνη γηα ηελ θαηαρώξηζε 

ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εζληθώλ 

ιηαλνπσιεηώλ. 

7. Τα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηβάιινπλ 

φξνπο, πνπ δηθαηνινγνχληαη γηα ιφγνπο 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζε φ,ηη 

αθνξά ηε ιηαληθή πψιεζε ζην έδαθφο ηνπο 

θαξκάθσλ πνπ πξνζθέξνληαη πξνο 

πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην θνηλφ κέζσ 

ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

7. Τα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηβάιινπλ 

φξνπο, πνπ δηθαηνινγνχληαη γηα ιφγνπο 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζε φ,ηη 

αθνξά ηε ιηαληθή πψιεζε ζην έδαθφο ηνπο 

θαξκάθσλ πνπ πξνζθέξνληαη πξνο 

πψιεζε εμ απνζηάζεσο ζην θνηλφ κέζσ 

ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 7 α. Τα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα 

απαξαίηεηα κέηξα ώζηε ηα πξόζσπα, 

πιελ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 

1, πνπ πξνζθέξνπλ θηεληαηξηθά θάξκαθα 

πξνο πώιεζε εμ απνζηάζεσο ζην θνηλό 

κέζσ ηνπ Δηαδηθηύνπ θαη αζθνύλ ηε 

δξαζηεξηόηεηά ηνπο από ηε δηθή ηνπο 

επηθξάηεηα λα ππόθεηληαη ζε 

απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη 

απνηξεπηηθέο θπξώζεηο ζε πεξίπησζε 

θαηαρξεζηηθήο ή παξάλνκεο πξαθηηθήο 

ή κε ηήξεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ ηνπο 

θώδηθα δενληνινγίαο. 

 7 β. Εληόο (6) κελώλ από ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ε 

Επηηξνπή εγθξίλεη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο πξνο ζηήξημε ησλ θξαηώλ κειώλ 

θαηά ηελ αλάπηπμε ελόο ελαξκνληζκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ςεθηαθήο ζπληαγνγξάθεζεο 

ζε όιε ηελ ΕΕ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

κέηξσλ ειέγρνπ ησλ δηαζπλνξηαθώλ 

θηεληαηξηθώλ ζπληαγώλ. 

__________________ __________________ 

28
 Οδεγία 98/34/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

22αο Ινπλίνπ 1998, γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο 

δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (ΕΕ L 

204 ηεο 21.7.1998, ζ. 37). 

28
 Οδεγία 98/34/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

22αο Ινπλίνπ 1998, γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο 

δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

θαη ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (ΕΕ L 

204 ηεο 21.7.1998, ζ. 37). 
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29
 Οδεγία 2000/31/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

8εο Ινπλίνπ 2000, γηα νξηζκέλεο λνκηθέο 

πηπρέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηδίσο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, ζηελ εζσηεξηθή αγνξά («νδεγία 

γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην») (ΕΕ L 178 

ηεο 17.7.2000, ζ. 1). 

29
 Οδεγία 2000/31/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

8εο Ινπλίνπ 2000, γηα νξηζκέλεο λνκηθέο 

πηπρέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηδίσο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, ζηελ εζσηεξηθή αγνξά («νδεγία 

γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην») (ΕΕ L 178 

ηεο 17.7.2000, ζ. 1). 

 29α Οδεγία 2011/83/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

25εο Οθησβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηώκαηα ησλ θαηαλαισηώλ, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 93/13/ΕΟΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 1999/44/ΕΚ 

ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 85/577/ΕΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη 

ηεο νδεγίαο 97/7/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 

304 ηεο 22.11.2011, ζ. 64). 

Or. en 

 

 


