
 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

7.3.2016 A8-0046/291 

Poprawka  291 

Mireille D'Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – punkt 27 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (27a) „zasadniczo podobny produkt” 

oznacza produkt odtwórczy spełniający 

kryteria jakościowej i ilościowej 

identyczności składu pod względem 

substancji czynnych i substancji 

pomocniczych, identyczności postaci 

farmaceutycznej i równoważności 

biologicznej z oryginalnym produktem, 

chyba że w świetle wiedzy naukowej 

wyraźnie różni się on od oryginalnego 

produktu pod względem bezpieczeństwa i 

skuteczności; 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wniosek o zatwierdzenie badania 

klinicznego składa się do właściwego 

organu państwa członkowskiego, w którym 

dane badanie kliniczne ma mieć miejsce. 

1. Wniosek o zatwierdzenie badania 

klinicznego składa się do właściwego 

organu państwa członkowskiego, w którym 

dane badanie kliniczne ma mieć miejsce. 

2. Badanie kliniczne zatwierdza się pod 

warunkiem, że zwierzęta, od których lub z 

których pozyskuje się żywność, 

wykorzystane w badaniach klinicznych lub 

ich produkty nie wejdą do łańcucha 

żywnościowego ludzi, chyba że: 

2. Badanie kliniczne zatwierdza się pod 

warunkiem, że zwierzęta, od których lub z 

których pozyskuje się żywność, 

wykorzystane w badaniach klinicznych lub 

ich produkty nie wejdą do łańcucha 

żywnościowego ludzi. 

a) badany produkt jest weterynaryjnym 

produktem leczniczym dopuszczonym w 

celu stosowania u gatunków zwierząt, od 

których lub z których pozyskuje się 

żywność, wykorzystanych w badaniu 

klinicznym i przestrzega się okresu 

karencji określonego w charakterystyce 

produktu leczniczego; lub 

 

b) badany produkt jest weterynaryjnym 

produktem leczniczym dopuszczonym w 

celu stosowania u gatunków docelowych 

innych niż gatunki zwierząt, od których 

lub z których pozyskuje się żywność, 

wykorzystanych w badaniu klinicznym i 

przestrzega się okresu karencji 

określonego zgodnie z art. 117. 

 

3. Właściwy organ wydaje decyzję 

dotycząca zatwierdzenia badania 

3. Właściwy organ wydaje decyzję 

dotycząca zatwierdzenia badania 
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klinicznego w ciągu 60 dni od otrzymania 

wniosku. Jeżeli właściwy organ nie 

powiadomił wnioskodawcy o swojej 

decyzji w tym terminie, uznaje się, że dane 

badanie kliniczne zostało zatwierdzone. 

klinicznego w ciągu 60 dni od otrzymania 

wniosku. Jeżeli właściwy organ nie 

powiadomił wnioskodawcy o swojej 

decyzji w tym terminie, uznaje się, że dane 

badanie kliniczne zostało zatwierdzone. 

4. Badania kliniczne, o których mowa w 

ust. 1, przeprowadza się z należytym 

uwzględnieniem norm określonych przez 

międzynarodowe wytyczne dotyczące 

dobrej praktyki klinicznej w ramach 

międzynarodowej współpracy w zakresie 

harmonizacji wymagań technicznych w 

odniesieniu do rejestracji weterynaryjnych 

produktów leczniczych. 

4. Badania kliniczne, o których mowa w 

ust. 1, przeprowadza się z należytym 

uwzględnieniem norm określonych przez 

międzynarodowe wytyczne dotyczące 

dobrej praktyki klinicznej w ramach 

międzynarodowej współpracy w zakresie 

harmonizacji wymagań technicznych w 

odniesieniu do rejestracji weterynaryjnych 

produktów leczniczych. 

5. Wyniki badań klinicznych składa się 

wraz z wnioskiem o pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu w celu 

przedstawienia dokumentacji, o której 

mowa w art. 7 ust. 1 lit. b). 

5. Wyniki badań klinicznych składa się 

wraz z wnioskiem o pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu w celu 

przedstawienia dokumentacji, o której 

mowa w art. 7 ust. 1 lit. b). 

6. Dane pochodzące z badań klinicznych 

przeprowadzonych poza Unią mogą zostać 

wzięte pod uwagę w ocenie wniosku o 

dopuszczenie do obrotu wyłącznie w 

przypadku gdy badania te zostały 

zaplanowane, przeprowadzone i zgłoszone 

zgodnie z normami określonymi w 

międzynarodowych wytycznych 

dotyczących dobrej praktyki klinicznej w 

ramach międzynarodowej współpracy w 

zakresie harmonizacji wymagań 

technicznych w odniesieniu do rejestracji 

weterynaryjnych produktów leczniczych. 

6. Dane pochodzące z badań klinicznych 

przeprowadzonych poza Unią mogą zostać 

wzięte pod uwagę w ocenie wniosku o 

dopuszczenie do obrotu wyłącznie w 

przypadku gdy badania te zostały 

zaplanowane, przeprowadzone i zgłoszone 

zgodnie z normami określonymi w 

międzynarodowych wytycznych 

dotyczących dobrej praktyki klinicznej w 

ramach międzynarodowej współpracy w 

zakresie harmonizacji wymagań 

technicznych w odniesieniu do rejestracji 

weterynaryjnych produktów leczniczych. 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wymóg dotyczący recepty weterynaryjnej Wymóg dotyczący recepty weterynaryjnej 

1. Właściwy organ lub Komisja 

klasyfikują następujące weterynaryjne 

produkty lecznicze jako produkty 

wydawane na receptę weterynaryjną: 

1. Następujące weterynaryjne produkty 

lecznicze są wydawane obowiązkowo na 

receptę weterynaryjną wystawioną przez 

lekarza weterynarii: 

a) weterynaryjne produkty lecznicze 

zawierające substancje psychotropowe lub 

środki odurzające, w tym produkty 

lecznicze objęte Konwencją Narodów 

Zjednoczonych o środkach odurzających z 

1961 r. zmienioną Protokołem z 1972 r. i 

Konwencją Narodów Zjednoczonych o 

substancjach psychotropowych z 1971 r.; 

a) weterynaryjne produkty lecznicze 

zawierające substancje psychotropowe lub 

środki odurzające, w tym produkty 

lecznicze objęte Konwencją Narodów 

Zjednoczonych o środkach odurzających z 

1961 r. zmienioną Protokołem z 1972 r. i 

Konwencją Narodów Zjednoczonych o 

substancjach psychotropowych z 1971 r.; 

b) weterynaryjne produkty lecznicze 

przeznaczone dla zwierząt, od których lub 

z których pozyskuje się żywność; 

b) weterynaryjne produkty lecznicze 

przeznaczone dla zwierząt, od których lub 

z których pozyskuje się żywność; 

c) przeciwdrobnoustrojowe weterynaryjne 

produkty lecznicze; 

c) przeciwdrobnoustrojowe weterynaryjne 

produkty lecznicze; 

d) produkty przeznaczone do leczenia 

procesów patologicznych, które wymagają 

dokładnej wstępnej diagnozy lub 

stosowanie których może spowodować 

skutki utrudniające stosowanie lub 

powodujące zakłócenia kolejnych środków 

diagnostycznych lub terapeutycznych; 

d) produkty przeznaczone do leczenia 

procesów patologicznych, które wymagają 

dokładnej wstępnej diagnozy lub 

stosowanie których może spowodować 

skutki utrudniające stosowanie lub 

powodujące zakłócenia kolejnych środków 

diagnostycznych lub terapeutycznych; 

e) leki apteczne przeznaczone dla zwierząt, 

od których lub z których pozyskuje się 

e) leki apteczne przeznaczone dla zwierząt, 

od których lub z których pozyskuje się 
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żywność; żywność; 

f) weterynaryjne produkty lecznicze 

zawierające substancję czynną, która jest 

dopuszczona do obrotu w Unii krócej niż 5 

lat. 

f) weterynaryjne produkty lecznicze 

zawierające substancję czynną, która jest 

dopuszczona do obrotu w Unii krócej niż 5 

lat; 

 fa) weterynaryjne produkty lecznicze, w 

odniesieniu do których wydano 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

zgodnie z art. 21 lub 22; 

 fb) weterynaryjne produkty lecznicze 

przeznaczone do leczenia nowotworów i 

guzów. 

 1a. Państwa członkowskie mogą na swym 

terytorium stosować dodatkowe 

podkategorie prawne zgodnie z 

odpowiednimi przepisami krajowymi. 

2. Właściwy organ lub Komisja mogą 

sklasyfikować weterynaryjny produkt 

leczniczy jako produkt wydawany na 

receptę weterynaryjną, jeżeli 

charakterystyka produktu leczniczego, o 

której mowa w art. 30, obejmuje 

szczególne środki ostrożności, a w 

szczególności potencjalne ryzyko dla: 

2. Weterynaryjny produkt leczniczy może 

być sklasyfikowany jako produkt 

wydawany obowiązkowo na receptę 

weterynaryjną, jeżeli charakterystyka 

produktu leczniczego, o której mowa w art. 

30, obejmuje szczególne środki 

ostrożności, a w szczególności potencjalne 

ryzyko dla: 

a) gatunków docelowych; a) gatunków docelowych; 

b) osoby podającej zwierzęciu produkty; b) osoby podającej zwierzęciu produkty; 

c) środowiska. c) środowiska. 

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 

właściwy organ lub Agencja mogą nie 

sklasyfikować weterynaryjnego produktu 

leczniczego jako produktu wydawanego na 

receptę weterynaryjną, w przypadku gdy 

spełnione są wszystkie poniższe warunki: 

3. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 

właściwy organ lub Komisja mogą zwolnić 

weterynaryjny produkt leczniczy z 

obowiązku wydawania go na receptę 

weterynaryjną, w przypadku gdy spełnione 

są wszystkie poniższe warunki: 

a) podawanie weterynaryjnego produktu 

leczniczego ograniczone jest do postaci 

farmaceutycznych, w przypadku których 

stosowanie tych produktów nie wymaga 

żadnej szczególnej wiedzy ani 

umiejętności; 

a) podawanie weterynaryjnego produktu 

leczniczego ograniczone jest do postaci 

farmaceutycznych, w przypadku których 

stosowanie tych produktów nie wymaga 

żadnej szczególnej wiedzy ani 

umiejętności; 

b) nawet w przypadku niewłaściwego 

podania weterynaryjny produkt leczniczy 

nie stwarza żadnego bezpośredniego lub 

pośredniego ryzyka dla leczonego 

b) nawet w przypadku niewłaściwego 

podania weterynaryjny produkt leczniczy 

nie stwarza żadnego bezpośredniego lub 

pośredniego ryzyka dla leczonego 
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zwierzęcia lub leczonych zwierząt, osoby 

podającej produkt ani środowiska; 

zwierzęcia lub leczonych zwierząt, osoby 

podającej produkt ani środowiska; 

c) charakterystyka weterynaryjnego 

produktu leczniczego nie zawiera żadnych 

ostrzeżeń o możliwych poważnych 

skutkach ubocznych wynikających z 

właściwego stosowania produktu; 

c) charakterystyka weterynaryjnego 

produktu leczniczego nie zawiera żadnych 

ostrzeżeń o możliwych poważnych 

zdarzeniach niepożądanych wynikających 

z właściwego stosowania produktu; 

d) ani dany weterynaryjny produkt 

leczniczy, ani żaden z innych produktów 

zawierających tę samą substancję czynną 

nie były wcześniej przedmiotem częstych 

zgłoszeń zdarzeń niepożądanych; 

d) ani dany weterynaryjny produkt 

leczniczy, ani żaden z innych produktów 

zawierających tę samą substancję czynną 

nie były wcześniej przedmiotem częstych 

zgłoszeń zdarzeń niepożądanych; 

e) w charakterystyce produktu leczniczego 

nie podano przeciwwskazań związanych z 

innymi weterynaryjnymi produktami 

leczniczymi powszechnie stosowanymi bez 

recepty; 

e) w charakterystyce produktu leczniczego 

nie podano przeciwwskazań związanych z 

innymi weterynaryjnymi produktami 

leczniczymi powszechnie stosowanymi bez 

recepty; 

f) weterynaryjny produkt leczniczy nie 

wymaga specjalnych warunków 

przechowywania; 

f) weterynaryjny produkt leczniczy nie 

wymaga specjalnych warunków 

przechowywania; 

g) nie występuje żadne ryzyko dla zdrowia 

publicznego pod względem pozostałości w 

żywności pozyskanej od lub ze zwierząt 

poddawanych leczeniu, nawet w przypadku 

niewłaściwego zastosowania danych 

weterynaryjnych produktów leczniczych; 

g) nie występuje żadne ryzyko dla zdrowia 

publicznego pod względem pozostałości w 

żywności pozyskanej od lub ze zwierząt 

poddawanych leczeniu, nawet w przypadku 

niewłaściwego zastosowania danych 

weterynaryjnych produktów leczniczych; 

h) nie występuje żadne ryzyko dla zdrowia 

publicznego lub zdrowia zwierząt pod 

względem rozwoju oporności na środki 

przeciw robakom, nawet jeśli dany 

weterynaryjny produkt leczniczy 

zawierający te środki stosowany jest 

niewłaściwie. 

h) nie występuje żadne ryzyko dla zdrowia 

publicznego lub zdrowia zwierząt pod 

względem rozwoju oporności na środki 

przeciwpasożytnicze, nawet jeśli dany 

weterynaryjny produkt leczniczy 

zawierający te środki stosowany jest 

niewłaściwie. 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Sprzedaż detaliczna weterynaryjnych 

produktów leczniczych na odległość 

Sprzedaż detaliczna weterynaryjnych 

produktów leczniczych na odległość 

1. Osoby upoważnione do dostarczania 

weterynaryjnych produktów leczniczych 

zgodnie z art. 107 ust. 1 mogą oferować 

weterynaryjne produkty lecznicze w 

drodze usług społeczeństwa 

informacyjnego w rozumieniu dyrektywy 

98/34/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady
28

 osobom fizycznym lub prawnym 

mającym siedzibę w Unii, pod warunkiem 

że te produkty lecznicze są zgodne z 

przepisami państwa członkowskiego 

przeznaczenia. 

1. Osoby upoważnione do dostarczania 

weterynaryjnych produktów leczniczych 

zgodnie z art. 107 ust. 1 mogą oferować 

osobom fizycznym lub prawnym mającym 

siedzibę w Unii w sprzedaży internetowej 

weterynaryjne produkty lecznicze 

wyłącznie w przypadku, gdy nie są 

wydawane na receptę weterynaryjną, pod 

warunkiem że: 

 a) weterynaryjne produkty lecznicze i 

recepty są zgodne z przepisami prawa 

państwa członkowskiego przeznaczenia; 

 b) osoba fizyczna lub prawna oferująca 

weterynaryjne produkty lecznicze jest 

uprawniona lub upoważniona do 

zaopatrywania ludności w weterynaryjne 

produkty lecznicze na receptę i bez 

recepty, w tym na odległość, zgodnie z 

przepisami prawa krajowego państwa 

członkowskiego, w którym ta osoba 

prowadzi działalność lub ma siedzibę; 

 c) osoba, o której mowa w lit. a), zgłosiła 

państwu członkowskiemu, w którym 
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prowadzi działalność lub ma siedzibę, co 

najmniej następujące informacje: 

 (i) nazwisko lub nazwę firmy oraz stały 

adres prowadzenia działalności, z którego 

dostarczane są weterynaryjne produkty 

lecznicze; 

 (ii) datę wprowadzenia do internetowej 

sprzedaży na odległość weterynaryjnych 

produktów leczniczych w ofercie dla 

ludności; 

 (iii) adres wykorzystywanej do tego celu 

strony internetowej oraz wszelkie 

informacje niezbędne do identyfikacji tej 

strony. 

 1a. Internetowa sprzedaż na odległość 

weterynaryjnych produktów leczniczych 

lub innych weterynaryjnych produktów 

leczniczych wydawanych na receptę z 

przeznaczeniem dla zwierząt, od których 

lub z których pozyskuje się żywność, jest 

zakazana. 

2. Oprócz zapewnienia zgodności z 

wymogami dotyczącymi informacji 

określonymi w art. 6 dyrektywy 

2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady
29

 strony internetowe oferujące 

weterynaryjne produkty lecznicze 

zawierają co najmniej: 

2. Oprócz zapewnienia zgodności z 

wymogami dotyczącymi informacji 

określonymi w art. 6 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/31/WE
29

 i w art. 6 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/83/UE
29a

 strony internetowe 

oferujące weterynaryjne produkty 

lecznicze zawierają co najmniej: 

a) dane kontaktowe właściwego organu 

państwa członkowskiego, w którym 

detalista oferujący weterynaryjne produkty 

lecznicze ma swoją siedzibę; 

a) dane kontaktowe właściwego organu 

państwa członkowskiego, w którym 

detalista oferujący weterynaryjne produkty 

lecznicze ma swoją siedzibę; 

b) hiperłącze do strony internetowej 

państwa członkowskiego siedziby 

przedsiębiorstwa utworzonej zgodnie z ust. 

5; 

b) hiperłącze do strony internetowej 

państwa członkowskiego siedziby 

przedsiębiorstwa utworzonej zgodnie z ust. 

5; 

c) wspólne logo ustanowione zgodnie z ust. 

3, umieszczone w widocznym miejscu w 

każdej zakładce strony internetowej 

dotyczącej ofert sprzedaży ludności na 

odległość weterynaryjnych produktów 

leczniczych oraz zawierające hiperłącze do 

c) wspólne logo ustanowione zgodnie z ust. 

3, umieszczone w widocznym miejscu w 

każdej zakładce strony internetowej 

dotyczącej ofert sprzedaży ludności na 

odległość weterynaryjnych produktów 

leczniczych oraz zawierające hiperłącze do 
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wpisu danego detalisty w wykazie 

upoważnionych detalistów, o którym 

mowa a ust. 5 lit. c). 

wpisu danego detalisty w wykazie 

upoważnionych detalistów, o którym 

mowa a ust. 5 lit. c). 

3. Ustanawia się wspólne logo 

rozpoznawalne w całej Unii, 

umożliwiające wskazanie państwa 

członkowskiego miejsca prowadzenia 

działalności osoby oferującej ludności 

weterynaryjne produkty lecznicze w 

sprzedaży na odległość. Logo musi być 

umieszczone w sposób widoczny na 

stronach internetowych oferujących 

weterynaryjne produkty lecznicze w 

sprzedaży na odległość. 

3. Ustanawia się wspólne logo 

rozpoznawalne w całej Unii, 

umożliwiające wskazanie państwa 

członkowskiego miejsca prowadzenia 

działalności osoby oferującej ludności 

weterynaryjne produkty lecznicze w 

sprzedaży na odległość. Logo musi być 

umieszczone w sposób widoczny na 

stronach internetowych oferujących 

weterynaryjne produkty lecznicze w 

sprzedaży na odległość. 

4. W drodze aktów wykonawczych 

Komisja przyjmuje projekt wspólnego 

logo. Przedmiotowe akty wykonawcze 

przyjmuje się zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 145 

ust. 2. 

4. W drodze aktów wykonawczych 

Komisja przyjmuje projekt wspólnego 

logo. Te akty wykonawcze przyjmuje się 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 

mowa w art. 145 ust. 2. 

5. Każde państwo członkowskie tworzy 

stronę internetową dotyczącą sprzedaży 

weterynaryjnych produktów leczniczych na 

odległość, podając co najmniej następujące 

informacje: 

5. Każde państwo członkowskie tworzy 

stronę internetową dotyczącą sprzedaży 

weterynaryjnych produktów leczniczych na 

odległość, podając co najmniej następujące 

informacje: 

a) informacje na temat przepisów 

krajowych mających zastosowanie do 

oferowania ludności weterynaryjnych 

produktów leczniczych w sprzedaży na 

odległość w drodze usług społeczeństwa 

informacyjnego, w tym informację, że 

poszczególne państwa członkowskie mogą 

stosować różne klasyfikacje dla dostaw 

weterynaryjnych produktów leczniczych; 

a) informacje na temat przepisów 

krajowych mających zastosowanie do 

oferowania ludności weterynaryjnych 

produktów leczniczych w internetowej 

sprzedaży na odległość, w tym informację, 

że poszczególne państwa członkowskie 

mogą stosować różne klasyfikacje dla 

dostaw weterynaryjnych produktów 

leczniczych; 

b) informacje na temat wspólnego logo; b) informacje na temat wspólnego logo; 

c) wykaz detalistów posiadających siedzibę 

w państwie członkowskim upoważnionym 

do oferowania ludności weterynaryjnych 

produktów leczniczych w sprzedaży na 

odległość w drodze usług społeczeństwa 

informacyjnego zgodnie z ust. 1 oraz 

adresy stron internetowych tych detalistów. 

c) wykaz detalistów posiadających siedzibę 

w państwie członkowskim upoważnionym 

do oferowania ludności weterynaryjnych 

produktów leczniczych w internetowej 

sprzedaży na odległość zgodnie z ust. 1 

oraz adresy stron internetowych tych 

detalistów.Strony internetowe państw 

członkowskich muszą zawierać hiperłącze 

do strony internetowej Agencji utworzonej 

zgodnie z ust. 6; 
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 ca) informacje dotyczące stosownych 

procedur bezpiecznego usuwania 

produktów leczniczych, ze wskazaniem 

organu publicznego lub prywatnego 

odpowiedzialnego na szczeblu krajowym 

bądź lokalnym za usuwanie 

weterynaryjnych odpadów 

farmaceutycznych oraz ze wskazaniem 

bezpłatnych punktów zbiórki tych 

odpadów; 

 cb) strony internetowe państw 

członkowskich muszą również zawierać 

hiperłącza do stron internetowych 

organów odpowiedzialnych w państwach 

członkowskich za prowadzenie wykazu 

upoważnionych detalistów krajowych. 

Strony internetowe państw członkowskich 

muszą zawierać hiperłącze do strony 

internetowej Agencji utworzonej zgodnie z 

ust. 6. 

 

6. Agencja tworzy stronę internetową 

zawierającą informacje na temat 

wspólnego logo. Strona internetowa 

Agencji wyraźnie wskazuje, że strony 

internetowe państw członkowskich 

zawierają informacje na temat osób 

uprawnionych do oferowania ludności 

weterynaryjnych produktów leczniczych w 

sprzedaży na odległość w drodze usług 

społeczeństwa informacyjnego w danym 

państwie członkowskim. 

6. Agencja tworzy stronę internetową 

zawierającą informacje na temat 

wspólnego logo. Strona internetowa 

Agencji wyraźnie wskazuje, że strony 

internetowe państw członkowskich 

zawierają informacje na temat osób 

uprawnionych do oferowania ludności 

weterynaryjnych produktów leczniczych w 

internetowej sprzedaży na odległość w 

danym państwie członkowskim. Strona 

internetowa Agencji zawiera hiperłącza 

do stron internetowych odpowiednich 

organów państw członkowskich 

prowadzących wykaz upoważnionych 

detalistów w państwach członkowskich. 

7. Państwa członkowskie mogą 

wprowadzić uzasadnione względami 

ochrony zdrowia publicznego warunki 

detalicznego dostarczania na ich terytorium 

produktów leczniczych oferowanych 

ludności w sprzedaży na odległość w 

drodze usług społeczeństwa 

informacyjnego. 

7. Państwa członkowskie mogą 

wprowadzić uzasadnione względami 

ochrony zdrowia publicznego warunki 

detalicznego dostarczania na ich terytorium 

produktów leczniczych oferowanych 

ludności w sprzedaży na odległość w 

drodze usług społeczeństwa 

informacyjnego. 

 7a. Państwa członkowskie podejmują 

środki konieczne do zagwarantowania, że 

na osoby inne niż osoby, o których mowa 
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w ust. 1, oferujące ludności weterynaryjne 

produkty lecznicze w internetowej 

sprzedaży na odległość i prowadzące 

działalność na ich terytorium mogą zostać 

nałożone skuteczne, proporcjonalne i 

odstraszające sankcje w przypadku 

nadużycia, praktyki niezgodnej z prawem 

lub uchybienia obowiązkowi działania 

zgodnie z zawodowym kodeksem 

postępowania. 

 7b. Nie później niż [6] miesięcy od daty 

rozpoczęcia stosowania niniejszego 

rozporządzenia Komisja przyjmie 

wytyczne wspierające państwa 

członkowskie w tworzeniu 

zharmonizowanego systemu recept 

cyfrowych w całej UE, w tym 

mechanizmów kontroli transgranicznych 

recept na weterynaryjne produkty 

lecznicze. 

__________________ __________________ 

28
Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 

1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania 

informacji w dziedzinie norm i przepisów 

technicznych oraz zasad dotyczących usług 

społeczeństwa informacyjnego (Dz. U. L 

204 z 21.7.1998, s. 37). 

28 
Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 

1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania 

informacji w dziedzinie norm i przepisów 

technicznych oraz zasad dotyczących usług 

społeczeństwa informacyjnego (Dz. U. L 

204 z 21.7.1998, s. 37). 

29
Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego (dyrektywa o handlu 

elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 

s. 1). 

29
 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego (dyrektywa o handlu 

elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, 

s. 1). 

 29a
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 

2011 r. w sprawie praw konsumentów, 

zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i 

dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz uchylająca 

dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 

97/7/WE Parlamentu Europejskiego i 
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Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

 


