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7.3.2016 A8-0046/291 

Amendement  291 

Mireille D'Ornano 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – alinea 1 – punt 27 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (27 bis) "inhoudelijk vergelijkbaar 

product": een generiek product met 

dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve 

samenstelling van werkzame stoffen en 

hulpstoffen, dezelfde farmaceutische 

vorm en dezelfde bio-equivalentie als het 

oorspronkelijke product, tenzij het op 

basis van wetenschappelijke kennis 

duidelijk is dat het qua veiligheid en 

doeltreffendheid verschilt van het 

oorspronkelijke product. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/292 

Amendement  292 

Mireille D'Ornano 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een aanvraag voor de goedkeuring van 

een klinische proef wordt ingediend bij een 

bevoegde instantie van de lidstaat waar de 

klinische proef zal plaatsvinden. 

1. Een aanvraag voor de goedkeuring van 

een klinische proef wordt ingediend bij een 

bevoegde instantie van de lidstaat waar de 

klinische proef zal plaatsvinden. 

2. Voor klinische proeven wordt 

goedkeuring verleend op voorwaarde dat 

voedselproducerende dieren die in de 

klinische proeven worden gebruikt of de 

van die dieren afkomstige producten niet in 

de menselijke voedselketen komen, tenzij: 

2. Voor klinische proeven wordt 

goedkeuring verleend op voorwaarde dat 

voedselproducerende dieren die in de 

klinische proeven worden gebruikt of de 

van die dieren afkomstige producten niet in 

de menselijke voedselketen komen. 

(a) het geteste geneesmiddel een 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik is waarvoor een vergunning is 

verleend voor de in de klinische proef 

gebruikte voedselproducerende 

diersoorten en de in de samenvatting van 

de productkenmerken opgenomen 

wachttermijn is nageleefd, of 

 

(b) het geteste geneesmiddel een 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik is waarvoor een vergunning is 

verleend voor andere dan de in de 

klinische proef gebruikte 

voedselproducerende doeldiersoorten en 

de wachttermijn overeenkomstig 

artikel 117 is nageleefd. 

 

3. De bevoegde instantie neemt binnen 60 

dagen na ontvangst van de aanvraag een 

3. De bevoegde instantie neemt binnen 60 

dagen na ontvangst van de aanvraag een 
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besluit over de goedkeuring van de 

klinische proef. Wanneer de bevoegde 

instantie de aanvrager binnen deze termijn 

niet in kennis heeft gesteld van haar 

besluit, wordt de klinische proef geacht te 

zijn goedgekeurd. 

besluit over de goedkeuring van de 

klinische proef. Wanneer de bevoegde 

instantie de aanvrager binnen deze termijn 

niet in kennis heeft gesteld van haar 

besluit, wordt de klinische proef geacht te 

zijn goedgekeurd. 

4. De in lid 1 bedoelde klinische proeven 

worden uitgevoerd met inachtneming van 

de normen van de internationale 

richtsnoeren inzake goede klinische 

praktijken van de internationale 

samenwerking voor de harmonisatie van de 

technische voorschriften voor de registratie 

van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik. 

4. De in lid 1 bedoelde klinische proeven 

worden uitgevoerd met inachtneming van 

de normen van de internationale 

richtsnoeren inzake goede klinische 

praktijken van de internationale 

samenwerking voor de harmonisatie van de 

technische voorschriften voor de registratie 

van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik. 

5. Teneinde de in artikel 7, lid 1, onder b), 

bedoelde documentatie te verstrekken, 

worden samen met de aanvraag voor een 

vergunning voor het in de handel brengen 

resultaten van klinische proeven ingediend. 

5. Teneinde de in artikel 7, lid 1, onder b), 

bedoelde documentatie te verstrekken, 

worden samen met de aanvraag voor een 

vergunning voor het in de handel brengen 

resultaten van klinische proeven ingediend. 

6. Voor de beoordeling van een aanvraag 

voor een vergunning voor het in de handel 

brengen kunnen gegevens van buiten de 

Unie uitgevoerde klinische proeven enkel 

in aanmerking worden genomen indien die 

proeven zijn ontworpen, uitgevoerd en 

gerapporteerd overeenkomstig de normen 

die zijn vastgesteld in de internationale 

richtsnoeren inzake goede klinische 

praktijken van de internationale 

samenwerking voor de harmonisatie van de 

technische voorschriften voor de registratie 

van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik. 

6. Voor de beoordeling van een aanvraag 

voor een vergunning voor het in de handel 

brengen kunnen gegevens van buiten de 

Unie uitgevoerde klinische proeven enkel 

in aanmerking worden genomen indien die 

proeven zijn ontworpen, uitgevoerd en 

gerapporteerd overeenkomstig de normen 

die zijn vastgesteld in de internationale 

richtsnoeren inzake goede klinische 

praktijken van de internationale 

samenwerking voor de harmonisatie van de 

technische voorschriften voor de registratie 

van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/293 

Amendement  293 

Mireille D'Ornano 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vereiste van een voorschrift van een 

dierenarts 

Vereiste van een voorschrift van een 

dierenarts 

1. Een bevoegde instantie of de 

Commissie classificeert de volgende 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik als "uitsluitend op voorschrift van 

een dierenarts": 

1. De volgende geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik mogen 

uitsluitend op voorschrift van een 

dierenarts worden verstrekt: 

(a) geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik die psychotrope stoffen of 

verdovende middelen bevatten, zoals die 

welke vallen onder het Enkelvoudig 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake 

verdovende middelen van 1961, zoals 

gewijzigd bij het Protocol van 1972, en het 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake 

psychotrope stoffen van 1971; 

(a) geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik die psychotrope stoffen of 

verdovende middelen bevatten, zoals die 

welke vallen onder het Enkelvoudig 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake 

verdovende middelen van 1961, zoals 

gewijzigd bij het Protocol van 1972, en het 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake 

psychotrope stoffen van 1971; 

(b) geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik voor voedselproducerende dieren; 

(b) geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik voor voedselproducerende dieren; 

(c) antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik; 

(c) antimicrobiële geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik; 

(d) geneesmiddelen die bestemd zijn voor 

behandelingen of voor pathologische 

processen waarvoor een nauwkeurige 

voorafgaande diagnose is vereist, of 

waarvan het gebruik de diagnose of de 

therapie nadien kan bemoeilijken of 

beïnvloeden; 

(d) geneesmiddelen die bestemd zijn voor 

behandelingen of voor pathologische 

processen waarvoor een nauwkeurige 

voorafgaande diagnose is vereist, of 

waarvan het gebruik de diagnose of de 

therapie nadien kan bemoeilijken of 

beïnvloeden; 
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(e) volgens formula officinalis bereide 

geneesmiddelen voor voedselproducerende 

dieren; 

(e) volgens formula officinalis bereide 

geneesmiddelen voor voedselproducerende 

dieren; 

(f) geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik die een werkzame stof bevatten 

waarvoor in de Unie een vergunning voor 

een periode van minder dan vijf jaar is 

verleend. 

(f) geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik die een werkzame stof bevatten 

waarvoor in de Unie een vergunning voor 

een periode van minder dan vijf jaar is 

verleend; 

 (f bis) geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik waarvoor in 

overeenstemming met artikel 21 en/of 

artikel 22 een vergunning voor het in de 

handel brengen is afgegeven; 

 (f ter) geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik die voor de 

behandeling van kanker en tumoren zijn 

bestemd. 

 1 bis. De lidstaten mogen op hun 

grondgebied voorzien in aanvullende 

juridische subcategorieën overeenkomstig 

de respectieve nationale wetgeving. 

2. De bevoegde instantie of de Commissie 

kan een geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik indelen als 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik waarvoor een voorschrift van een 

dierenarts benodigd is indien in de 

samenvatting van de productkenmerken als 

bedoeld in artikel 30 bijzondere 

voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen, 

met name in verband met potentiële 

risico’s voor: 

2. Geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik kunnen worden ingedeeld als 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik waarvoor een voorschrift van een 

dierenarts benodigd is indien in de 

samenvatting van de productkenmerken als 

bedoeld in artikel 30 bijzondere 

voorzorgsmaatregelen zijn opgenomen, 

met name in verband met potentiële 

risico’s voor:: 

(a) de diersoort(en) waarvoor het 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik bestemd is; 

(a) de diersoort(en) waarvoor het 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik bestemd is; 

(b) degene die de geneesmiddelen aan het 

dier toedient; 

(b) degene die de geneesmiddelen aan het 

dier toedient; 

(c) het milieu. (c) het milieu. 

3. In afwijking van lid 1 classificeert de 

bevoegde instantie of het Bureau een 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik niet als een geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik waarvoor een 
voorschrift van een dierenarts vereist is 

3. In afwijking van lid 1 kan de bevoegde 

instantie of de Commissie een 

geneesmiddel voor diergeneeskundig 

gebruik uitzonderen van het verplichte 

voorschrift van een dierenarts indien aan 
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indien aan alle onderstaande voorwaarden 

is voldaan: 

alle onderstaande voorwaarden is voldaan: 

(a) de toediening van het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik beperkt 

zich tot farmaceutische vormen waarvoor 

bij het gebruik van het geneesmiddel geen 

specifieke kennis of vaardigheid is vereist; 

(a) de toediening van het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik beperkt 

zich tot farmaceutische vormen waarvoor 

bij het gebruik van het geneesmiddel geen 

specifieke kennis of vaardigheid is vereist; 

(b) het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik vormt, ook bij 

onjuiste toediening, geen direct of indirect 

risico voor de behandelde dieren, voor 

degene die het toedient of voor het milieu; 

(b) het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik vormt, ook bij 

onjuiste toediening, geen direct of indirect 

risico voor de behandelde dieren, voor 

degene die het toedient of voor het milieu; 

(c) de samenvatting van de 

productkenmerken van het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik bevat geen 

waarschuwingen over mogelijke ernstige 

bijwerkingen bij juist gebruik; 

(c) de samenvatting van de 

productkenmerken van het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik bevat geen 

waarschuwingen over mogelijke ernstige 

ongewenste voorvallen bij juist gebruik; 

(d) over het geneesmiddel voor 

geneeskundig gebruik, noch over een ander 

geneesmiddel dat dezelfde werkzame stof 

bevat, zijn in het verleden veelvuldig 

bijwerkingen gemeld; 

(d) over het geneesmiddel voor 

geneeskundig gebruik, noch over een ander 

geneesmiddel dat dezelfde werkzame stof 

bevat, zijn in het verleden veelvuldig 

bijwerkingen gemeld; 

(e) de samenvatting van de 

productkenmerken vermeldt geen contra-

indicaties voor andere geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik die 

gewoonlijk zonder voorschrift worden 

gebruikt; 

(e) de samenvatting van de 

productkenmerken vermeldt geen contra-

indicaties voor andere geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik die 

gewoonlijk zonder voorschrift worden 

gebruikt; 

(f) het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik hoeft niet onder 

speciale omstandigheden te worden 

bewaard; 

(f) het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik hoeft niet onder 

speciale omstandigheden te worden 

bewaard; 

(g) de eventuele residuen in 

levensmiddelen die afkomstig zijn van 

behandelde dieren, vormen geen risico 

voor de volksgezondheid, ook niet bij 

verkeerd gebruik van het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik; 

(g) de eventuele residuen in 

levensmiddelen die afkomstig zijn van 

behandelde dieren, vormen geen risico 

voor de volksgezondheid, ook niet bij 

verkeerd gebruik van het geneesmiddel 

voor diergeneeskundig gebruik; 

(h) het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik vormt geen 

risico voor de gezondheid van mensen of 

dieren voor zover dit de ontwikkeling van 

resistentie tegen anthelmintica in het 

geneesmiddel betreft, ook bij verkeerd 

(h) het geneesmiddel voor 

diergeneeskundig gebruik vormt geen 

risico voor de gezondheid van mensen of 

dieren voor zover dit de ontwikkeling van 

antiparasitaire resistentie in het 

geneesmiddel betreft, ook bij verkeerd 
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gebruik van het geneesmiddel dat 

dergelijke stoffen bevat. 

gebruik van het geneesmiddel dat 

dergelijke stoffen bevat. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/294 

Amendement  294 

Mireille D'Ornano 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 108 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Detailhandel op afstand in geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik 

Detailhandel op afstand in geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik 

1. Personen die overeenkomstig artikel 

107, lid 1, toelating hebben om 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik te leveren, kunnen geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik via 

diensten van de informatiemaatschappij 

in de zin van Richtlijn 98/34/EG van het 

Parlement en de Raad aanbieden aan 

natuurlijke personen of rechtspersonen die 

in de Unie gevestigd zijn, op voorwaarde 

dat deze geneesmiddelen voldoen aan de 

wetgeving van de lidstaat van 

bestemming. 

1. Personen die overeenkomstig artikel 

107, lid 1, toelating hebben om 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik te leveren, mogen geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik waarvoor 

een voorschrift is vereist, op het internet 
uitsluitend aanbieden aan natuurlijke 

personen of rechtspersonen die in de Unie 

gevestigd zijn, op voorwaarde dat: 

 (a) de geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik en de 

voorschriften in overeenstemming zijn 

met de wetgeving van de lidstaat van 

bestemming; 

 (b) de natuurlijke of rechtspersoon die 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik aanbiedt, toestemming heeft of 

gekwalificeerd is om aan het publiek 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik die met of zonder voorschrift 

verkrijgbaar zijn, te leveren, inclusief op 

afstand, in overeenstemming met de 

nationale wetgeving van de lidstaat 
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waarin deze persoon is gevestigd; 

 (c) de onder a) bedoelde persoon de 

lidstaat waar hij gevestigd is, op zijn minst 

de volgende informatie heeft verstrekt: 

 (i) naam of bedrijfsnaam en vast adres 

van de plaats van activiteit vanwaar die 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik worden verstrekt; 

 (ii) startdatum van de activiteit van het op 

afstand, op het internet, te koop 

aanbieden van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik; 

 (iii) adres van de website die hiervoor 

wordt gebruikt en alle relevante 

informatie die nodig is om deze website te 

identificeren. 

 1 bis. Verkoop op afstand, op het internet, 

van geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik of andere met 

een voorschrift verkrijgbare 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik is niet toegestaan voor 

voedselproducerende dieren. 

2. Behalve de gegevens zoals bepaald in 

artikel 6 van Richtlijn 2000/31/EG van het 

Europees Parlement en de Raad, bevatten 

websites waarop geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik worden 

aangeboden ten minste de volgende 

gegevens: 

2. Behalve de gegevens zoals bepaald in 

artikel 6 van Richtlijn 2000/31/EG van het 

Europees Parlement en de Raad
29

 en 

artikel 6 van Richtlijn 2011/83/EU van 

het Europees Parlement en de Raad
29a

, 

bevatten websites waarop geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik worden 

aangeboden ten minste de volgende 

gegevens: 

(a) de contactgegevens van de bevoegde 

instantie van de lidstaat waar de 

detailhandelaar die de geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik aanbiedt, 

gevestigd is; 

(a) de contactgegevens van de bevoegde 

instantie van de lidstaat waar de 

detailhandelaar die de geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik aanbiedt, 

gevestigd is; 

(b) een hyperlink naar de website van de 

lidstaat van vestiging in overeenstemming 

met lid 5; 

(b) een hyperlink naar de website van de 

lidstaat van vestiging in overeenstemming 

met lid 5; 

(c) het overeenkomstig lid 3 bepaalde 

gemeenschappelijke logo, duidelijk 

aangebracht op elke pagina van de website 

die verband houdt met het aanbod op 

(c) het overeenkomstig lid 3 bepaalde 

gemeenschappelijke logo, duidelijk 

aangebracht op elke pagina van de website 

die verband houdt met het aanbod op 
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afstand voor het grote publiek met 

betrekking tot geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik, dat een 

hyperlink bevat naar de vermelding van de 

detailhandelaar in de in lid 5, onder c), 

bedoelde lijst van toegelaten 

detailhandelaars. 

afstand voor het grote publiek met 

betrekking tot geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik, dat een 

hyperlink bevat naar de vermelding van de 

detailhandelaar in de in lid 5, onder c), 

bedoelde lijst van toegelaten 

detailhandelaars. 

3. Er wordt een gemeenschappelijk logo 

vastgesteld dat in de gehele Unie 

herkenbaar is en waardoor de lidstaat kan 

worden geïdentificeerd waar de persoon is 

gevestigd die geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik voor verkoop op 

afstand aan het grote publiek aanbiedt. Het 

logo wordt duidelijk aangebracht op 

websites die geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik voor verkoop op 

afstand aanbieden. 

3. Er wordt een gemeenschappelijk logo 

vastgesteld dat in de gehele Unie 

herkenbaar is en waardoor de lidstaat kan 

worden geïdentificeerd waar de persoon is 

gevestigd die geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik voor verkoop op 

afstand aan het grote publiek aanbiedt. Het 

logo wordt duidelijk aangebracht op 

websites die geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik voor verkoop op 

afstand aanbieden. 

4. De Commissie stelt het ontwerp van het 

gemeenschappelijke logo middels 

uitvoeringshandelingen vast. Deze 

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

volgens de onderzoeksprocedure als 

bedoeld in artikel 145, lid 2. 

4. De Commissie stelt het ontwerp van het 

gemeenschappelijke logo middels 

uitvoeringshandelingen vast. Deze 

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

volgens de onderzoeksprocedure als 

bedoeld in artikel 145, lid 2. 

5. Elke lidstaat zet een website op met 

betrekking tot de verkoop van 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik op afstand, waarop ten minste de 

volgende gegevens worden verstrekt: 

5. Elke lidstaat zet een website op met 

betrekking tot de verkoop van 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik op afstand, waarop ten minste de 

volgende gegevens worden verstrekt: 

(a) gegevens over de nationale wetgeving 

die van toepassing is op het aanbieden van 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik voor verkoop op afstand aan het 

grote publiek via diensten van de 

informatiemaatschappij, met inbegrip van 

gegevens over het feit dat er verschillen 

kunnen bestaan tussen de lidstaten met 

betrekking tot de classificatie van de 

levering van de geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik; 

(a) gegevens over de nationale wetgeving 

die van toepassing is op het aanbieden van 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik voor verkoop op afstand, op het 

internet, met inbegrip van gegevens over 

het feit dat er verschillen kunnen bestaan 

tussen de lidstaten met betrekking tot de 

classificatie van de levering van de 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

gebruik; 

(b) gegevens in verband met het 

gemeenschappelijke logo; 

(b) gegevens in verband met het 

gemeenschappelijke logo; 

(c) een lijst van de in de lidstaat gevestigde 

detailhandelaars met toelating om 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 

(c) een lijst van de in de lidstaat gevestigde 

detailhandelaars met toelating om 

geneesmiddelen voor diergeneeskundig 
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gebruik voor verkoop op afstand aan het 

grote publiek aan te bieden via diensten 

van de informatiemaatschappij 
overeenkomstig lid 1, en de adressen van 

de websites van deze detailhandelaars. 

gebruik voor verkoop op afstand, op het 

internet, aan het grote publiek aan te 

bieden overeenkomstig lid 1, en de 

adressen van de websites van deze 

detailhandelaars. De door de lidstaten 

opgezette website bevatten een hyperlink 

naar de overeenkomstig lid 6 opgezette 

website van het Bureau. 

 (c bis) informatie over de geldende 

procedures voor veilige verwijdering van 

geneesmiddelen, met vermelding van de 

openbare of particuliere instantie die op 

nationaal of lokaal niveau 

verantwoordelijk is voor de verwijdering 

van de residuen van farmaceutische 

producten voor diergeneeskundig gebruik 

en van de inzamelpunten voor kosteloze 

verwijdering; 

 (c ter) de websites van de lidstaten moeten 

ook links bevatten naar de website van de 

instantie die in elke lidstaat 

verantwoordelijk is voor het identificeren 

van de nationale gemachtigde 

detailhandelaren. 

De door de lidstaten opgezette website 

bevatten een hyperlink naar de 

overeenkomstig lid 6 opgezette website 

van het Bureau. 

 

6. Het Bureau zet een website op met 

gegevens in verband met het 

gemeenschappelijke logo. De website 

vermeldt expliciet dat de websites van de 

lidstaten gegevens bevatten over de 

personen die toelating hebben om in de 

lidstaten geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik voor verkoop op 

afstand aan het grote publiek via diensten 

van de informatiemaatschappij aan te 

bieden. 

6. Het Bureau zet een website op met 

gegevens in verband met het 

gemeenschappelijke logo. De website 

vermeldt expliciet dat de websites van de 

lidstaten gegevens bevatten over de 

personen die toelating hebben om in de 

lidstaten geneesmiddelen voor 

diergeneeskundig gebruik voor verkoop op 

afstand, op het internet, aan het grote 

publiek aan te bieden. De website van het 

Bureau bevat een link naar de website van 

de verantwoordelijke instantie van elke 
lidstaat waarop de gemachtigde 

detailhandelaren van de lidstaat staan 

vermeld. 

7. De lidstaten kunnen op basis van de 

bescherming van de volksgezondheid 

gerechtvaardigde voorwaarden opleggen 

7. De lidstaten kunnen op basis van de 

bescherming van de volksgezondheid 

gerechtvaardigde voorwaarden opleggen 
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voor de detailhandel in geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik op hun 

grondgebied die via diensten van de 

informatiemaatschappij voor verkoop op 

afstand aan het grote publiek worden 

aangeboden. 

voor de detailhandel in geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik op hun 

grondgebied die via diensten van de 

informatiemaatschappij voor verkoop op 

afstand aan het grote publiek worden 

aangeboden. 

 7 bis. De lidstaten treffen de nodige 

maatregelen om aan andere dan in lid 1 

bedoelde personen die geneesmiddelen 

voor diergeneeskundig gebruik voor 

verkoop op afstand, op het internet, aan 

het grote publiek aanbieden en die op hun 

grondgebied actief zijn, doeltreffende, 

evenredige en afschrikkende sancties op 

te leggen in geval van misbruik of illegale 

activiteiten of van niet-naleving van hun 

professionele gedragscode. 

 7 ter. Uiterlijk [6] maanden na de datum 

van inwerkingtreding van deze 

verordening stelt de Commissie 

richtsnoeren vast om de lidstaten te 

ondersteunen bij de ontwikkeling van een 

geharmoniseerd systeem van digitale 

voorschriften in de hele EU, inclusief 

maatregelen voor het controleren van 

grensoverschrijdende voorschriften van 

dierenartsen. 

__________________ __________________ 

28
 Richtlijn 98/34/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 juni 1998 

betreffende een informatieprocedure op het 

gebied van normen en technische 

voorschriften (PB L 204 van 21.7.1998, 

blz. 37). 

28
 Richtlijn 98/34/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 22 juni 1998 

betreffende een informatieprocedure op het 

gebied van normen en technische 

voorschriften (PB L 204 van 21.7.1998, 

blz. 37). 

29
 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2000 

betreffende bepaalde juridische aspecten 

van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de 

elektronische handel, in de interne markt 

(„richtlijn inzake elektronische handel”) ( 

PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1). 

29
 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2000 

betreffende bepaalde juridische aspecten 

van de diensten van de 

informatiemaatschappij, met name de 

elektronische handel, in de interne markt 

(„richtlijn inzake elektronische handel”) ( 

PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1). 

 29bis
 Richtlijn 2011/83/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

25 oktober 2011 betreffende 
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consumentenrechten, tot wijziging van 

Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van 

Richtlijn 1999/44/EG van het Europees 

Parlement en de Raad en tot intrekking 

van Richtlijn 85/577/EEG en van 

Richtlijn 97/7/EG van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 304 van 

22.11.2011, blz. 64). 

Or. en 

 

 


