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 27 a) ’olennaisilta osiltaan samanlaisella 

valmisteella’ rinnakkaisvalmistetta, joka 

täyttää sellaiset perusteet, että se on 

vaikuttavien aineiden ja apuaineiden 

laadun ja määrän osalta 

koostumukseltaan samanlainen, sillä on 

sama lääkemuoto ja se on biologisesti 

samanarvoinen alkuperäisen valmisteen 

kanssa, paitsi jos tieteellisen tiedon 

perusteella on ilmeistä, että se poikkeaa 

alkuperäisestä valmisteesta 

turvallisuudeltaan ja teholtaan; 

Or. en 
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1. Kliinisen tutkimuksen hyväksymistä 

koskeva hakemus on toimitettava sen 

jäsenvaltion toimivaltaiselle 

viranomaiselle, jossa kliininen tutkimus on 

tarkoitus suorittaa. 

1. Kliinisen tutkimuksen hyväksymistä 

koskeva hakemus on toimitettava sen 

jäsenvaltion toimivaltaiselle 

viranomaiselle, jossa kliininen tutkimus on 

tarkoitus suorittaa. 

2. Kliiniselle tutkimukselle myönnetään 

hyväksyntä sillä edellytyksellä, että 

kliinisessä tutkimuksessa käytetyt 

elintarviketuotantoeläimet tai niistä saadut 

tuotteet eivät päädy ihmisten 

ravintoketjuun. 

2. Kliiniselle tutkimukselle myönnetään 

hyväksyntä sillä edellytyksellä, että 

kliinisessä tutkimuksessa käytetyt 

elintarviketuotantoeläimet tai niistä saadut 

tuotteet eivät päädy ihmisten 

ravintoketjuun. 

a) tutkittava valmiste on eläinlääke, jolla 

on myyntilupa kyseisessä kliinisessä 

tutkimuksessa käytettäville 

elintarviketuotantolajeille, ja 

valmisteyhteenvedossa vahvistettua 

varoaikaa noudatetaan, tai 

 

b) tutkittava valmiste on myyntiluvan 

saanut eläinlääke, joka on tarkoitettu 

muille kohdelajeille kuin kliinisessä 

tutkimuksessa käytetyille 

elintarviketuotantolajeille, ja 117 artiklan 

mukaisesti vahvistettua varoaikaa 

noudatetaan. 

 

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 

annettava kliinisen tutkimuksen 

hyväksymistä koskeva päätös 60 päivän 

kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. 

3. Toimivaltaisen viranomaisen on 

annettava kliinisen tutkimuksen 

hyväksymistä koskeva päätös 60 päivän 

kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. 
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Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 

ilmoittanut hakijalle päätöstään kyseisen 

määräajan kuluessa, kliininen tutkimus 

katsotaan hyväksytyksi. 

Jos toimivaltainen viranomainen ei ole 

ilmoittanut hakijalle päätöstään kyseisen 

määräajan kuluessa, kliininen tutkimus 

katsotaan hyväksytyksi. 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kliiniset 

tutkimukset on suoritettava ottaen 

asianmukaisesti huomioon eläinlääkkeiden 

rekisteröinnin teknisten vaatimusten 

harmonisointia koskevan kansainvälisen 

yhteistyön (International Cooperation on 

Harmonisation of Technical Requirements 

for Registration of Veterinary Medicinal 

Products) tuottamien kansainvälisten hyvää 

kliinistä tutkimustapaa koskevien ohjeiden 

mukaiset standardit. 

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kliiniset 

tutkimukset on suoritettava ottaen 

asianmukaisesti huomioon eläinlääkkeiden 

rekisteröinnin teknisten vaatimusten 

harmonisointia koskevan kansainvälisen 

yhteistyön (International Cooperation on 

Harmonisation of Technical Requirements 

for Registration of Veterinary Medicinal 

Products) tuottamien kansainvälisten hyvää 

kliinistä tutkimustapaa koskevien ohjeiden 

mukaiset standardit. 

5. Kliinisten tutkimusten tulokset on 

toimitettava myyntilupahakemuksen 

mukana, jotta täytetään 7 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa esitetyt asiakirjavaatimukset. 

5. Kliinisten tutkimusten tulokset on 

toimitettava myyntilupahakemuksen 

mukana, jotta täytetään 7 artiklan 1 kohdan 

b alakohdassa esitetyt asiakirjavaatimukset. 

6. Unionin ulkopuolella suoritetuista 

kliinisistä tutkimuksista peräisin olevat 

tiedot voidaan ottaa huomioon 

myyntilupahakemuksen arvioinnissa 

ainoastaan, jos kyseiset tutkimukset on 

suunniteltu, toteutettu ja raportoitu 

eläinlääkkeiden rekisteröinnin teknisten 

vaatimusten harmonisointia koskevan 

kansainvälisen yhteistyön tuottamien 

kansainvälisten hyvää kliinistä 

tutkimustapaa koskevien ohjeiden mukaisia 

standardeja noudattaen. 

6. Unionin ulkopuolella suoritetuista 

kliinisistä tutkimuksista peräisin olevat 

tiedot voidaan ottaa huomioon 

myyntilupahakemuksen arvioinnissa 

ainoastaan, jos kyseiset tutkimukset on 

suunniteltu, toteutettu ja raportoitu 

eläinlääkkeiden rekisteröinnin teknisten 

vaatimusten harmonisointia koskevan 

kansainvälisen yhteistyön tuottamien 

kansainvälisten hyvää kliinistä 

tutkimustapaa koskevien ohjeiden mukaisia 

standardeja noudattaen. 

Or. en 
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Eläinlääkemääräystä koskeva vaatimus Eläinlääkemääräystä koskeva vaatimus 

1. Toimivaltainen viranomainen tai 

komissio luokittelee seuraavat 

eläinlääkkeet eläinlääkemääräystä 

edellyttäviksi: 

1. Seuraavat eläinlääkkeet edellyttävät 

eläinlääkärin antamaa pakollista 
eläinlääkemääräystä: 

a) eläinlääkkeet, jotka sisältävät 

psykotrooppisia tai narkoottisia aineita, 

kuten niitä, joihin sovelletaan vuonna 1961 

tehtyä Yhdistyneiden kansakuntien 

huumausaineyleissopimusta, sellaisena 

kuin se on muutettuna vuoden 1972 

pöytäkirjalla, ja vuonna 1971 tehtyä 

psykotrooppisia aineita koskevaa 

Yhdistyneiden kansakuntien 

yleissopimusta; 

a) eläinlääkkeet, jotka sisältävät 

psykotrooppisia tai narkoottisia aineita, 

kuten niitä, joihin sovelletaan vuonna 1961 

tehtyä Yhdistyneiden kansakuntien 

huumausaineyleissopimusta, sellaisena 

kuin se on muutettuna vuoden 1972 

pöytäkirjalla, ja vuonna 1971 tehtyä 

psykotrooppisia aineita koskevaa 

Yhdistyneiden kansakuntien 

yleissopimusta; 

b) elintarviketuotantoeläimille tarkoitetut 

eläinlääkkeet; 

b) elintarviketuotantoeläimille tarkoitetut 

eläinlääkkeet; 

c) eläimille tarkoitetut mikrobilääkkeet; c) eläimille tarkoitetut mikrobilääkkeet; 

d) valmisteet, jotka on tarkoitettu sellaisten 

patologisten prosessien hoitamiseen, jotka 

edellyttävät tarkkaa ennakkodiagnoosia, tai 

joiden käytöllä voi olla myöhempiä 

tutkimus- tai hoitotoimenpiteitä estäviä tai 

häiritseviä vaikutuksia; 

d) valmisteet, jotka on tarkoitettu sellaisten 

patologisten prosessien hoitamiseen, jotka 

edellyttävät tarkkaa ennakkodiagnoosia, tai 

joiden käytöllä voi olla myöhempiä 

tutkimus- tai hoitotoimenpiteitä estäviä tai 

häiritseviä vaikutuksia; 

e) elintarviketuotantoeläimille tarkoitetut 

apteekkivalmisteet; 

e) elintarviketuotantoeläimille tarkoitetut 

apteekkivalmisteet; 

f) eläinlääkkeet, jotka sisältävät f) eläinlääkkeet, jotka sisältävät 
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vaikuttavaa ainetta, jonka käyttö on ollut 

hyväksyttyä unionissa vähemmän kuin 

viiden vuoden ajan. 

vaikuttavaa ainetta, jonka käyttö on ollut 

hyväksyttyä unionissa vähemmän kuin 

viiden vuoden ajan; 

 f a) eläinlääkkeet, joille on myönnetty 

myyntilupa 21 ja/tai 22 artiklan 

mukaisesti. 

 f b) syövän ja kasvainten hoitoon 

tarkoitetut eläinlääkkeet. 

 1 a. Jäsenvaltiot voivat säätää omalla 

alueellaan muista oikeudellisista 

alaluokista kansallisen lainsäädäntönsä 

mukaisesti. 

2. Toimivaltainen viranomainen tai 

komissio voi luokitella eläinlääkkeen 

eläinlääkemääräystä edellyttäväksi, jos 30 

artiklassa tarkoitettu valmisteyhteenveto 

sisältää erityisiä varotoimia ja etenkin 

mahdollisia riskejä, jotka kohdistuvat 

2. Eläinlääke voidaan luokitella pakollista 

eläinlääkemääräystä edellyttäväksi, jos 30 

artiklassa tarkoitettu valmisteyhteenveto 

sisältää erityisiä varotoimia ja etenkin 

mahdollisia riskejä, jotka kohdistuvat 

a) kohdelajiin, a) kohdelajiin, 

b) valmisteita eläimelle antavaan 

henkilöön, 

b) valmisteita eläimelle antavaan 

henkilöön, 

c) ympäristöön. c) ympäristöön. 

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, toimivaltainen viranomainen tai 

lääkevirasto ei saa luokitella eläinlääkettä 
eläinlääkemääräystä edellyttäväksi, jos 

kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: 

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, toimivaltainen viranomainen tai 

komissio voi vapauttaa eläinlääkkeen 

pakollista eläinlääkemääräystä koskevasta 

vaatimuksesta, jos kaikki seuraavat 

edellytykset täyttyvät: 

a) eläinlääkkeen antaminen rajoittuu 

lääkemuotoihin, joiden käyttö ei edellytä 

erityisiä tietoja tai taitoja; 

a) eläinlääkkeen antaminen rajoittuu 

lääkemuotoihin, joiden käyttö ei edellytä 

erityisiä tietoja tai taitoja; 

b) eläinlääke ei aiheuta väärin 

annettunakaan välitöntä tai välillistä vaaraa 

hoidettaville eläimille, valmistetta 

antavalle henkilölle tai ympäristölle; 

b) eläinlääke ei aiheuta väärin 

annettunakaan välitöntä tai välillistä vaaraa 

hoidettaville eläimille, valmistetta 

antavalle henkilölle tai ympäristölle; 

c) eläinlääkkeen valmisteyhteenveto ei 

sisällä varoitusta mahdollisista vakavista 

sivuvaikutuksista, joita valmiste voi 

aiheuttaa oikein käytettynä; 

c) eläinlääkkeen valmisteyhteenveto ei 

sisällä varoitusta mahdollisista vakavista 

haittatapahtumista, joita valmiste voi 

aiheuttaa oikein käytettynä; 

d) aiemmin ei ole ilmoitettu kyseisen 

eläinlääkkeen tai muun samaa vaikuttavaa 

ainetta sisältävän valmisteen usein 

d) aiemmin ei ole ilmoitettu kyseisen 

eläinlääkkeen tai muun samaa vaikuttavaa 

ainetta sisältävän valmisteen usein 
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toistuvista haittatapahtumista; toistuvista haittatapahtumista; 

e) valmisteyhteenvedossa ei viitata vasta-

aiheisiin, jotka liittyvät muihin yleisesti 

käytettyihin ilman lääkemääräystä 

myytäviin eläinlääkkeisiin; 

e) valmisteyhteenvedossa ei viitata vasta-

aiheisiin, jotka liittyvät muihin yleisesti 

käytettyihin ilman lääkemääräystä 

myytäviin eläinlääkkeisiin; 

f) eläinlääkkeen varastoinnilta ei edellytetä 

erityisolosuhteita; 

f) eläinlääkkeen varastoinnilta ei edellytetä 

erityisolosuhteita; 

g) kansanterveydelle ei aiheudu vaaraa 

hoidetuista eläimistä saatavien 

elintarvikkeiden sisältämien jäämien 

vuoksi siinäkään tapauksessa, että 

eläinlääkettä käytettäisiin väärin; 

g) kansanterveydelle ei aiheudu vaaraa 

hoidetuista eläimistä saatavien 

elintarvikkeiden sisältämien jäämien 

vuoksi siinäkään tapauksessa, että 

eläinlääkettä käytettäisiin väärin; 

h) valmisteet eivät aiheuta vaaraa 

kansanterveydelle tai eläinten terveydelle 

loislääkeresistenssin kehittymisen vuoksi 

siinäkään tapauksessa, että kyseisiä aineita 

sisältäviä eläinlääkkeitä käytettäisiin 

väärin. 

h) valmisteet eivät aiheuta vaaraa 

kansanterveydelle tai eläinten terveydelle 

loislääkeresistenssin kehittymisen vuoksi 

siinäkään tapauksessa, että kyseisiä aineita 

sisältäviä eläinlääkkeitä käytettäisiin 

väärin. 

Or. en 
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Eläinlääkkeiden vähittäismyynti 

etämyyntinä 

Eläinlääkkeiden vähittäismyynti 

etämyyntinä 

1. Henkilöt, joilla on lupa toimittaa 

eläinlääkkeitä 107 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti, saavat Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY 

tarkoitettujen tietoyhteiskunnan 

palvelujen avulla tarjota eläinlääkkeitä 

myyntiin unioniin sijoittautuneille 

luonnollisille tai oikeushenkilöille 

edellyttäen, että kyseiset lääkkeet ovat 

kohdejäsenvaltion lainsäädännön 

mukaisia. 

1. Henkilöt, joilla on lupa toimittaa 

eläinlääkkeitä 107 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti, saavat tarjota internetissä 

unioniin sijoittautuneille luonnollisille tai 

oikeushenkilöitä vain eläinlääkkeitä, 

jotka eivät edellytä lääkemääräystä, 

edellyttäen, että 

 a) kyseiset eläinlääkkeet ja 

lääkemääräykset ovat kohdejäsenvaltion 

lainsäädännön mukaisia; 

 b) luonnollisella henkilöllä tai 

oikeushenkilöllä, joka tarjoaa 

eläinlääkkeitä myyntiin, on lupa tai 

valtuudet toimittaa, myös etämyyntinä, 

lääkemääräystä edellyttäviä ja ilman 

lääkemääräystä myytäviä eläinlääkkeitä 

yleisölle sijoittautumisjäsenvaltionsa 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti; 

 c) edellä a alakohdassa tarkoitettu henkilö 

on ilmoittanut 

sijoittautumisjäsenvaltiolleen ainakin 

seuraavat tiedot: 
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 i) nimi tai toiminimi sekä sen toimipaikan 

pysyvä osoite, josta eläinlääkkeitä 

toimitetaan; 

 ii) päivä, jona eläinlääkkeitä tarjottiin 

ensimmäisen kerran etämyyntiin yleisölle 

internetissä; 

 iii) tähän tarkoitukseen käytettävän 

verkkosivuston osoite sekä kaikki 

verkkosivuston tunnistamiseen tarvittavat 

tiedot. 

 1 a. Eläinlääkkeiden tai muiden 

lääkemääräystä edellyttävien 

eläinlääkkeiden etämyynti internetissä ei 

ole sallittua elintarviketuotantoeläimiä 

varten. 

2. Sen lisäksi, mitä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY 6 

artiklassa säädetään tietoja koskevista 

vaatimuksista, eläinlääkkeitä tarjoavilla 

verkkosivustoilla on oltava vähintään 

seuraavat tiedot: 

2. Sen lisäksi, mitä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY
29

 6 

artiklassa ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2011/83/EU
29a

 

6 artiklassa säädetään tietoja koskevista 

vaatimuksista, eläinlääkkeitä tarjoavilla 

verkkosivustoilla on oltava vähintään 

seuraavat tiedot: 

a) toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot 

jäsenvaltiossa, johon eläinlääkkeitä 

tarjoava vähittäismyyjä on sijoittautunut; 

a) toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot 

jäsenvaltiossa, johon eläinlääkkeitä 

tarjoava vähittäismyyjä on sijoittautunut; 

b) linkki 5 kohdan mukaisesti perustetulle 

sijoittautumisjäsenvaltion verkkosivustolle; 

b) linkki 5 kohdan mukaisesti perustetulle 

sijoittautumisjäsenvaltion verkkosivustolle; 

c) jäljempänä olevan 3 kohdan mukaisesti 

käyttöön otettu yhteinen tunnus, jonka on 

oltava selvästi esillä verkkosivuston 

jokaisella eläinlääkkeiden etämyyntiin 

yleisölle liittyvällä sivulla, ja 

verkkosivustolla on oltava linkki 5 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetussa hyväksyttyjen 

vähittäismyyjien luettelossa olevan 

vähittäismyyjän tietueeseen. 

c) jäljempänä olevan 3 kohdan mukaisesti 

käyttöön otettu yhteinen tunnus, jonka on 

oltava selvästi esillä verkkosivuston 

jokaisella eläinlääkkeiden etämyyntiin 

yleisölle liittyvällä sivulla, ja 

verkkosivustolla on oltava linkki 5 kohdan 

c alakohdassa tarkoitetussa hyväksyttyjen 

vähittäismyyjien luettelossa olevan 

vähittäismyyjän tietueeseen. 

3. On otettava käyttöön yhteinen tunnus, 

joka on tunnistettavissa kaikkialla 

unionissa ja jonka avulla on mahdollista 

tunnistaa jäsenvaltio, johon eläinlääkkeitä 

etämyyntiin yleisölle tarjoava henkilö on 

sijoittautunut. Tunnuksen on oltava selvästi 

esillä verkkosivustoilla, jotka tarjoavat 

3. On otettava käyttöön yhteinen tunnus, 

joka on tunnistettavissa kaikkialla 

unionissa ja jonka avulla on mahdollista 

tunnistaa jäsenvaltio, johon eläinlääkkeitä 

etämyyntiin yleisölle tarjoava henkilö on 

sijoittautunut. Tunnuksen on oltava selvästi 

esillä verkkosivustoilla, jotka tarjoavat 
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eläinlääkkeitä etämyyntiin. eläinlääkkeitä etämyyntiin. 

4. Komissio vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen 

tunnuksen mallin. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 145 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

4. Komissio vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen 

tunnuksen mallin. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 145 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

5. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 

eläinlääkkeiden etämyyntiä koskeva 

verkkosivusto, jossa on vähintään 

seuraavat tiedot: 

5. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava 

eläinlääkkeiden etämyyntiä koskeva 

verkkosivusto, jossa on vähintään 

seuraavat tiedot: 

a) tietoa sen kansallisesta lainsäädännöstä, 

jota sovelletaan eläinlääkkeiden 

tarjoamiseen etämyyntiin yleisölle 

tietoyhteiskunnan palvelujen avulla, 

mukaan luettuna tieto siitä, että 

eläinlääkkeiden luovutusluokituksessa voi 

olla jäsenvaltiokohtaisia eroja; 

a) tietoa sen kansallisesta lainsäädännöstä, 

jota sovelletaan eläinlääkkeiden 

tarjoamiseen etämyyntiin yleisölle 

internetissä, mukaan luettuna tieto siitä, 

että eläinlääkkeiden luovutusluokituksessa 

voi olla jäsenvaltiokohtaisia eroja; 

b) tietoa yhteisestä tunnuksesta; b) tietoa yhteisestä tunnuksesta; 

c) luettelo jäsenvaltioon sijoittautuneista 

vähittäismyyjistä, joilla on lupa tarjota 

eläinlääkkeitä etämyyntiin yleisölle 

tietoyhteiskunnan palvelujen avulla 1 

kohdan mukaisesti, sekä näiden 

vähittäismyyjien verkkosivustojen 

osoitteet. 

c) luettelo jäsenvaltioon sijoittautuneista 

vähittäismyyjistä, joilla on lupa tarjota 

eläinlääkkeitä etämyyntiin yleisölle 

internetissä 1 kohdan mukaisesti, sekä 

näiden vähittäismyyjien verkkosivustojen 

osoitteet. Jäsenvaltioiden perustamilla 

verkkosivustoilla on oltava linkki 6 kohdan 

mukaisesti perustetulle lääkeviraston 

verkkosivustolle. 

 c a) tietoa lääkkeiden turvalliseen 

hävittämiseen sovellettavista menettelyistä 

sekä eläinlääkejäämien hävittämisestä 

kansallisella tai paikallisella tasolla 

vastaavasta julkisesta tai yksityisestä 

elimestä ja hävitettävien lääkkeiden 

ilmaisista keräyspisteistä; 

 c b) jäsenvaltioiden verkkosivustoilla on 

oltava myös linkkejä hyväksyttyjen 

kansallisten vähittäismyyjien 

luetteloinnista vastaavien jäsenvaltioiden 

elinten verkkosivuille. 

Jäsenvaltioiden perustamilla 

verkkosivustoilla on oltava linkki 6 kohdan 

mukaisesti perustetulle lääkeviraston 

verkkosivustolle. 
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6. Lääkevirasto perustaa verkkosivuston, 

jossa on tietoa yhteisestä tunnuksesta. 

Lääkeviraston verkkosivustolla on 

nimenomaisesti mainittava, että 

jäsenvaltioiden verkkosivustot sisältävät 

tietoa henkilöistä, joilla on lupa tarjota 

eläinlääkkeitä etämyyntinä yleisölle 

tietoyhteiskunnan palvelujen avulla 
asianomaisessa jäsenvaltiossa. 

6. Lääkevirasto perustaa verkkosivuston, 

jossa on tietoa yhteisestä tunnuksesta. 

Lääkeviraston verkkosivustolla on 

nimenomaisesti mainittava, että 

jäsenvaltioiden verkkosivustot sisältävät 

tietoa henkilöistä, joilla on lupa tarjota 

eläinlääkkeitä etämyyntinä yleisölle 

internetissä asianomaisessa jäsenvaltiossa. 

Lääkeviraston verkkosivustolla on oltava 

linkki niiden jäsenvaltioiden elinten 

verkkosivuille, jotka laativat itselleen 

luettelon jäsenvaltioiden hyväksytyistä 

vähittäismyyjistä. 

7. Jäsenvaltiot voivat asettaa 

kansanterveyden suojelemiseksi ehtoja 

tietoyhteiskunnan palvelujen avulla 

etämyyntinä yleisölle tarjottavien 

lääkkeiden vähittäismyynnille niiden 

alueella. 

7. Jäsenvaltiot voivat asettaa 

kansanterveyden suojelemiseksi ehtoja 

tietoyhteiskunnan palvelujen avulla 

etämyyntinä yleisölle tarjottavien 

lääkkeiden vähittäismyynnille niiden 

alueella. 

 7 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

aiheelliset toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että eläinlääkkeitä 

etämyyntiin yleisölle internetissä 

tarjoaviin muihin kuin 1 kohdassa 

tarkoitettuihin henkilöihin, jotka toimivat 

niiden alueella, sovelletaan tehokkaita, 

oikeasuhteisia ja varoittavia 

seuraamuksia, kun ne syyllistyvät 

väärinkäytöksiin tai 

säännönvastaisuuksiin tai kun ne eivät 

noudata ammatillisia 

menettelytapasääntöjä. 

 7 b. Komissio antaa viimeistään (kuusi) 

kuukautta tämän asetuksen soveltamisen 

alkamisesta ohjeet, joiden perusteella 

jäsenvaltiot kehittävät unionin laajuisen 

yhdenmukaistetun sähköisten 

eläinlääkemääräysten järjestelmän sekä 

toimenpiteitä rajat ylittävien 

eläinlääkemääräysten valvomiseksi. 

__________________ __________________ 

28
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä 

kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja 

määräyksiä koskevien tietojen 

toimittamisessa noudatettavasta 

28 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä 

kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja 

määräyksiä koskevien tietojen 

toimittamisessa noudatettavasta 
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menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s. 

37). 

menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s. 

37). 

29
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 

kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 

palveluja, erityisesti sähköistä 

kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 

tietyistä oikeudellisista näkökohdista 

(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 

(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1). 

29
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä 

kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan 

palveluja, erityisesti sähköistä 

kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista 

tietyistä oikeudellisista näkökohdista 

(direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) 

(EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1). 

 29 a
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2011/83/EY, annettu 25 päivänä 

lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, 

neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta 

sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL 

L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

 


