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7.3.2016 A8-0046/291 

Pozmeňujúci návrh  291 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 27 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (27a) „v zásade podobný liek“ 

je generický liek, ktorý má rovnaké 

kvalitatívne a kvantitatívne zloženie, 

pokiaľ ide o aktívne látky a pomocné 

látky, má rovnakú liekovú formu a je 

biologicky rovnocenný pôvodnému lieku, 

ak vzhľadom na vedecké poznanie nie 

je zjavné, že sa od pôvodného lieku líši, 

pokiaľ ide o bezpečnosť a účinnosť; 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/292 

Pozmeňujúci návrh  292 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Žiadosť o schválenie klinického 

skúšania sa predloží príslušnému orgánu 

členského štátu, v ktorom sa má klinické 

skúšanie uskutočniť. 

1. Žiadosť o schválenie klinického 

skúšania sa predloží príslušnému orgánu 

členského štátu, v ktorom sa má klinické 

skúšanie uskutočniť. 

2. Klinické skúšanie sa schváli za 

podmienky, že zvieratá určené na výrobu 

potravín použité pri predmetnom 

klinickom skúšaní ani produkty z nich 

nevstúpia do ľudského potravinového 

reťazca, iba žeby: 

2. Klinické skúšanie sa schváli za 

podmienky, že zvieratá určené na výrobu 

potravín použité pri predmetnom 

klinickom skúšaní ani produkty z nich 

nevstúpia do ľudského potravinového 

reťazca. 

(a) skúšaný liek bol veterinárnym liekom 

povoleným pre druhy určené na výrobu 

potravín použité pri klinickom skúšaní a 

bola dodržaná ochranná lehota stanovená 

v súhrne charakteristických vlastností 

lieku; alebo 

 

(b) skúšaný liek bol veterinárnym liekom 

povoleným pre iné cieľové druhy ako 

druhy určené na výrobu potravín použité 

pri klinickom skúšaní a bola dodržaná 

ochranná lehota stanovená v súlade s 

článkom 117. 

 

3. Príslušný orgán vydá rozhodnutie o 

schválení klinického skúšania do 60 dní od 

doručenia žiadosti. Ak príslušný orgán 

neoznámil žiadateľovi svoje rozhodnutie 

v uvedenej lehote, klinické skúšanie sa 

považuje za schválené. 

3. Príslušný orgán vydá rozhodnutie o 

schválení klinického skúšania do 60 dní od 

doručenia žiadosti. Ak príslušný orgán 

neoznámil žiadateľovi svoje rozhodnutie 

v uvedenej lehote, klinické skúšanie sa 

považuje za schválené. 
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4. Klinické skúšania uvedené v odseku 1 sa 

vykonávajú s náležitým ohľadom na normy 

stanovené v medzinárodných usmerneniach 

o správnej klinickej praxi Medzinárodnej 

spolupráce pri harmonizácii technických 

požiadaviek na registráciu veterinárnych 

liekov. 

4. Klinické skúšania uvedené v odseku 1 sa 

vykonávajú s náležitým ohľadom na normy 

stanovené v medzinárodných usmerneniach 

o správnej klinickej praxi Medzinárodnej 

spolupráce pri harmonizácii technických 

požiadaviek na registráciu veterinárnych 

liekov. 

5. Spolu so žiadosťou o povolenie na 

uvedenie na trh je na účely poskytnutia 

dokumentácie uvedenej v článku 7 ods. 1 

písm. b) potrebné predložiť aj výsledky 

klinických skúšaní. 

5. Spolu so žiadosťou o povolenie na 

uvedenie na trh je na účely poskytnutia 

dokumentácie uvedenej v článku 7 ods. 1 

písm. b) potrebné predložiť aj výsledky 

klinických skúšaní. 

6. Pri posudzovaní žiadosti o povolenie na 

uvedenie na trh sa smú zohľadňovať údaje 

pochádzajúce z klinických skúšaní 

uskutočnených mimo Únie iba vtedy, ak 

boli tieto skúšania navrhnuté, vykonané a 

ohlásené v súlade s normami stanovenými 

v medzinárodných usmerneniach 

o správnej klinickej praxi Medzinárodnej 

spolupráce pri harmonizácii technických 

požiadaviek na registráciu veterinárnych 

liekov. 

6. Pri posudzovaní žiadosti o povolenie na 

uvedenie na trh sa smú zohľadňovať údaje 

pochádzajúce z klinických skúšaní 

uskutočnených mimo Únie iba vtedy, ak 

boli tieto skúšania navrhnuté, vykonané a 

ohlásené v súlade s normami stanovenými 

v medzinárodných usmerneniach 

o správnej klinickej praxi Medzinárodnej 

spolupráce pri harmonizácii technických 

požiadaviek na registráciu veterinárnych 

liekov. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/293 

Pozmeňujúci návrh  293 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 29 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Požiadavka veterinárneho predpisu Požiadavka veterinárneho predpisu 

1. Príslušný orgán alebo Komisia 

klasifikuje tieto veterinárne lieky ako 

veterinárne lieky, ktoré podliehajú 

veterinárnemu predpisu: 

1. Tieto veterinárne lieky podliehajú 

povinnému veterinárnemu predpisu: 

(a) veterinárne lieky, ktoré obsahujú 

psychotropné látky alebo omamné látky 

vrátane látok, na ktoré sa vzťahuje 

Jednotný dohovor Organizácie Spojených 

národov o omamných látkach z roku 1961 

v znení protokolu z roku 1972 a Dohovor 

Organizácie Spojených národov o 

psychotropných látkach z roku 1971; 

(a) veterinárne lieky, ktoré obsahujú 

psychotropné látky alebo omamné látky 

vrátane látok, na ktoré sa vzťahuje 

Jednotný dohovor Organizácie Spojených 

národov o omamných látkach z roku 1961 

v znení protokolu z roku 1972 a Dohovor 

Organizácie Spojených národov o 

psychotropných látkach z roku 1971; 

(b) veterinárne lieky pre zvieratá určené na 

výrobu potravín; 

(b) veterinárne lieky pre zvieratá určené na 

výrobu potravín; 

(c) antimikrobiálne veterinárne lieky; (c) antimikrobiálne veterinárne lieky; 

(d) lieky určené na liečbu patologických 

procesov, ktoré si vyžadujú presné 

predchádzajúce stanovenie diagnózy alebo 

ktorých použitie môže vyvolať účinky, 

ktoré narúšajú alebo ovplyvňujú následné 

diagnostické alebo terapeutické opatrenia; 

(d) lieky určené na liečbu patologických 

procesov, ktoré si vyžadujú presné 

predchádzajúce stanovenie diagnózy alebo 

ktorých použitie môže vyvolať účinky, 

ktoré narúšajú alebo ovplyvňujú následné 

diagnostické alebo terapeutické opatrenia; 

(e) oficinálne lieky pre zvieratá určené na 

výrobu potravín; 

(e) oficinálne lieky pre zvieratá určené na 

výrobu potravín; 

(f) veterinárne lieky obsahujúce účinnú 

látku, ktorá bola povolená v Únii na menej 

(f) veterinárne lieky obsahujúce účinnú 

látku, ktorá bola povolená v Únii na menej 
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ako päť rokov. ako päť rokov; 

 (fa) veterinárne lieky, na ktoré boli 

vydané povolenia na uvedenie na trh 

v súlade s článkom 21 a/alebo článkom 

22; 

 (fb) veterinárne lieky určené na liečbu 

rakoviny a nádorov. 

 1a. Členské štáty môžu na svojom území 

vytvoriť ďalšie právne vymedzené 

čiastkové kategórie v súlade s príslušnými 

vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

2. Príslušný orgán alebo Komisia môžu 

klasifikovať veterinárny liek ako 

veterinárny liek podliehajúci 

veterinárnemu predpisu, ak súhrn 

charakteristických vlastností lieku uvedený 

v článku 30 obsahuje osobitné 

bezpečnostné opatrenia, a najmä ak 

obsahuje vyjadrenie o možných rizikách 

pre: 

2. Veterinárny liek môže byť 

klasifikovaný ako veterinárny liek 

podliehajúci povinnému veterinárnemu 

predpisu, ak súhrn charakteristických 

vlastností lieku uvedený v článku 30 

obsahuje osobitné bezpečnostné opatrenia, 

a najmä ak obsahuje vyjadrenie o možných 

rizikách pre: 

(a) cieľové druhy; (a) cieľové druhy; 

(b) osoby, ktoré podávajú lieky zvieraťu; (b) osoby, ktoré podávajú lieky zvieraťu; 

(c) životné prostredie. (c) životné prostredie. 

3. Odchylne od odseku 1 príslušný orgán 

alebo agentúra nemôžu klasifikovať 

veterinárny liek ako veterinárny liek 

podliehajúci veterinárnemu predpisu, ak sú 

splnené všetky tieto podmienky: 

3. Odchylne od odseku 1 príslušný orgán 

alebo Komisia môže oslobodiť veterinárny 

liek od požiadavky byť klasifikovaný ako 

veterinárny liek podliehajúci povinnému 

veterinárnemu predpisu, ak sú splnené 

všetky tieto podmienky: 

(a) podávanie veterinárneho lieku je 

obmedzené na liekové formy, ktoré si 

nevyžadujú špeciálne znalosti ani 

schopnosti pri ich používaní; 

(a) podávanie veterinárneho lieku je 

obmedzené na liekové formy, ktoré si 

nevyžadujú špeciálne znalosti ani 

schopnosti pri ich používaní; 

(b) veterinárny liek nepredstavuje žiadne 

priame ani nepriame riziko pre liečené 

zviera(-tá), ani pre osobu, ktorá liek 

podáva, ani pre životné prostredie, a to ani 

pri nesprávnom podaní; 

(b) veterinárny liek nepredstavuje žiadne 

priame ani nepriame riziko pre liečené 

zviera(-tá), ani pre osobu, ktorá liek 

podáva, ani pre životné prostredie, a to ani 

pri nesprávnom podaní; 

(c) súhrn charakteristických vlastností 

veterinárneho lieku neobsahuje žiadne 

upozornenia na možné závažné vedľajšie 

účinky vyplývajúce z jeho správneho 

(c) súhrn charakteristických vlastností 

veterinárneho lieku neobsahuje žiadne 

upozornenia na možné závažné nežiaduce 

udalosti vyplývajúce z jeho správneho 
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používania; používania; 

(d) ani veterinárny liek, ani iný liek 

obsahujúci rovnakú účinnú látku nebol 

v minulosti predmetom častého hlásenia 

nežiaducich udalostí; 

(d) ani veterinárny liek, ani iný liek 

obsahujúci rovnakú účinnú látku nebol 

v minulosti predmetom častého hlásenia 

nežiaducich udalostí; 

(e) v súhrne charakteristických vlastností 

lieku sa neuvádzajú kontraindikácie 

súvisiace s inými veterinárnymi liekmi 

bežne používanými bez predpisu; 

(e) v súhrne charakteristických vlastností 

lieku sa neuvádzajú kontraindikácie 

súvisiace s inými veterinárnymi liekmi 

bežne používanými bez predpisu; 

(f) veterinárny liek nepodlieha osobitným 

podmienkam na uchovávanie; 

(f) veterinárny liek nepodlieha osobitným 

podmienkam na uchovávanie; 

(g) neexistuje riziko pre verejné zdravie, 

pokiaľ ide o rezíduá v potravinách 

získaných z liečených zvierat, a to ani 

vtedy, keď sa veterinárne lieky používajú 

nesprávne; 

(g) neexistuje riziko pre verejné zdravie, 

pokiaľ ide o rezíduá v potravinách 

získaných z liečených zvierat, a to ani 

vtedy, keď sa veterinárne lieky používajú 

nesprávne; 

(h) neexistuje riziko pre verejné zdravie ani 

pre zdravie zvierat, pokiaľ ide o vznik 

rezistencie voči antihelmintikám, a to ani 

vtedy, keď sa veterinárne lieky obsahujúce 

uvedené látky používajú nesprávne. 

(h) neexistuje riziko pre verejné zdravie ani 

pre zdravie zvierat, pokiaľ ide o vznik 

antiparazitickej rezistencie, a to ani vtedy, 

keď sa veterinárne lieky obsahujúce 

uvedené látky používajú nesprávne. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/294 

Pozmeňujúci návrh  294 

Mireille D'Ornano 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinárne lieky 

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

Návrh nariadenia 

Článok 108 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Maloobchod veterinárnych liekov na 

diaľku 

Maloobchod veterinárnych liekov na 

diaľku 

1. Osoby s povolením dodávať veterinárne 

lieky v súlade s článkom 107 ods. 1 môžu 

ponúkať veterinárne lieky prostredníctvom 

služieb informačnej spoločnosti v zmysle 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

98/34/ES
28

 fyzickým alebo právnickým 

osobám usadeným v Únii pod podmienkou, 

že uvedené lieky vyhovujú právnym 

predpisom členského štátu určenia. 

1. Osoby s povolením dodávať veterinárne 

lieky v súlade s článkom 107 ods. 1 môžu 

ponúkať len veterinárne lieky bez predpisu 

na internete fyzickým alebo právnickým 

osobám usadeným v Únii pod podmienkou, 

že: 

 (a) tieto veterinárne lieky a predpisy sú 

v súlade s právnymi predpismi členského 

štátu určenia; 

 (b) fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

ponúka veterinárne lieky, je oprávnená 

alebo má povolenie dodávať verejnosti 

lieky na predpis a voľne dostupné 

veterinárne lieky, a to aj na diaľku, 

v súlade s vnútroštátnymi právnymi 

predpismi členského štátu, v ktorom je 

usadená; 

 (c) osoba uvedená v písmene a) oznámila 

členskému štátu, v ktorom je usadená, 

aspoň tieto informácie: 

 (i) meno alebo názov spoločnosti a trvalú 

adresu miesta, z ktorého sa tieto 

veterinárne lieky dodávajú; 
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 (ii) dátum začatia poskytovania 

veterinárnych liekov na predaj na diaľku 

verejnosti na internete; 

 (iii) adresu internetovej stránky 

používanej na tento účel a všetky 

príslušné informácie potrebné na jej 

identifikáciu. 

 1a. Predaj na diaľku veterinárnych liekov  

alebo iných veterinárnych liekov na 

predpis sa nepovoľuje v prípade zvierat 

určených na výrobu potravín. 

2. Okrem požiadaviek na informácie 

stanovených v článku 6 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2000/31/ES
29

 musia webové lokality, ktoré 

ponúkajú veterinárne lieky, obsahovať 

minimálne : 

2. Okrem požiadaviek na informácie 

stanovených v článku 6 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2000/31/ES
29

 a článku 6 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2011/83/EÚ
29a 

 musia webové lokality, 

ktoré ponúkajú veterinárne lieky, 

obsahovať minimálne: 

(a) kontaktné údaje príslušného orgánu 

členského štátu, v ktorom je usadený 

maloobchodný predajca, ktorý ponúka 

veterinárne lieky; 

(a) kontaktné údaje príslušného orgánu 

členského štátu, v ktorom je usadený 

maloobchodný predajca, ktorý ponúka 

veterinárne lieky; 

(b) hyperlink na webovú lokalitu členského 

štátu, kde je usadený, zriadenú v súlade s 

odsekom 5; 

(b) hyperlink na webovú lokalitu členského 

štátu, kde je usadený, zriadenú v súlade s 

odsekom 5; 

(c) spoločné logo zavedené v súlade s 

odsekom 3, ktoré je jasne uvedené na 

každej stránke webovej lokality, ktorá sa 

týka ponuky veterinárnych liekov na predaj 

na diaľku verejnosti a obsahuje hyperlink 

na zápis o maloobchodnom predajcovi 

v zozname povolených maloobchodných 

predajcov uvedenom v odseku 5 písm. c). 

(c) spoločné logo zavedené v súlade s 

odsekom 3, ktoré je jasne uvedené na 

každej stránke webovej lokality, ktorá sa 

týka ponuky veterinárnych liekov na predaj 

na diaľku verejnosti a obsahuje hyperlink 

na zápis o maloobchodnom predajcovi 

v zozname povolených maloobchodných 

predajcov uvedenom v odseku 5 písm. c). 

3. Zavedie sa spoločné logo rozpoznateľné 

v celej Únii, ktoré umožní identifikovať 

členský štát, v ktorom je usadená osoba 

ponúkajúca verejnosti veterinárne lieky na 

predaj na diaľku. Toto logo musí byť 

zreteľne uvedené na webových stránkach 

ponúkajúcich veterinárne lieky na predaj 

na diaľku. 

3. Zavedie sa spoločné logo rozpoznateľné 

v celej Únii, ktoré umožní identifikovať 

členský štát, v ktorom je usadená osoba 

ponúkajúca verejnosti veterinárne lieky na 

predaj na diaľku. Toto logo musí byť 

zreteľne uvedené na webových stránkach 

ponúkajúcich veterinárne lieky na predaj 

na diaľku. 

4. Komisia prijme dizajn spoločného loga 

prostredníctvom vykonávacích aktov. 

4. Komisia prijme dizajn spoločného loga 

prostredníctvom vykonávacích aktov. 
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Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 

súlade s postupom preskúmania uvedeným 

v článku 145 ods. 2. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 

súlade s postupom preskúmania uvedeným 

v článku 145 ods. 2. 

5. Každý členský štát zriadi webovú 

lokalitu pre predaj veterinárnych liekov na 

diaľku, ktorá poskytuje aspoň tieto 

informácie: 

5. Každý členský štát zriadi webovú 

lokalitu pre predaj veterinárnych liekov na 

diaľku, ktorá poskytuje aspoň tieto 

informácie: 

(a) informácie o svojich národných 

právnych predpisoch uplatniteľných na 

ponuku veterinárnych liekov na predaj na 

diaľku verejnosti prostredníctvom služieb 

informačnej spoločnosti vrátane 

informácií o tom, že medzi členskými 

štátmi môžu existovať rozdiely v 

klasifikácii dodávok veterinárnych liekov; 

(a) informácie o svojich národných 

právnych predpisoch uplatniteľných na 

ponuku veterinárnych liekov na predaj na 

diaľku na internete vrátane informácií o 

tom, že medzi členskými štátmi môžu 

existovať rozdiely v klasifikácii dodávok 

veterinárnych liekov; 

(b) informácie o spoločnom logu; (b) informácie o spoločnom logu; 

(c) zoznam maloobchodných predajcov 

usadených v členskom štáte, ktorí majú 

povolenie ponúkať verejnosti veterinárne 

lieky na predaj na diaľku prostredníctvom 

služieb informačnej spoločnosti v súlade s 

odsekom 1, ako aj adresy webových lokalít 

týchto maloobchodných predajcov. 

(c) zoznam maloobchodných predajcov 

usadených v členskom štáte, ktorí majú 

povolenie ponúkať verejnosti veterinárne 

lieky na predaj na diaľku na internete v 

súlade s odsekom 1, ako aj adresy 

webových lokalít týchto maloobchodných 

predajcov. Webové lokality zriadené 

členskými štátmi musia obsahovať 

hyperlink na webovú lokalitu agentúry 

zriadenú v súlade s odsekom 6; 

 (ca) informácie o uplatniteľných 

postupoch bezpečnej likvidácie liekov s 

uvedením verejného alebo súkromného 

orgánu, ktorý je na vnútroštátnej alebo 

miestnej úrovni zodpovedný za likvidáciu 

rezíduí veterinárnych liekov, a zberného 

miesta na bezplatnú likvidáciu; 

 (cb) webové lokality členských štátov 

musia obsahovať aj hyperlinky na webové 

lokality orgánov, ktoré sú v členských 

štátoch zodpovedné za zoznam 

autorizovaných vnútroštátnych 

maloobchodných predajcov. 

Webové lokality zriadené členskými štátmi 

musia obsahovať hyperlink na webovú 

lokalitu agentúry zriadenú v súlade s 

odsekom 6. 

 

6. Agentúra zriadi webovú lokalitu, ktorá 6. Agentúra zriadi webovú lokalitu, ktorá 
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bude poskytovať informácie o spoločnom 

logu. Na webovej lokalite agentúry musí 

byť výslovne uvedené, že webové lokality 

členských štátov obsahujú informácie o 

osobách, ktoré majú povolenie ponúkať 

verejnosti veterinárne lieky na predaj na 

diaľku prostredníctvom služieb 

informačnej spoločnosti v dotknutom 

členskom štáte. 

bude poskytovať informácie o spoločnom 

logu. Na webovej lokalite agentúry musí 

byť výslovne uvedené, že webové lokality 

členských štátov obsahujú informácie o 

osobách, ktoré majú povolenie ponúkať 

verejnosti veterinárne lieky na predaj na 

diaľku na internete v dotknutom 

členskom štáte. Webová lokalita agentúry 

musí byť prepojená na webové lokality 

príslušných orgánov členských štátov, 

ktoré obsahujú zoznam autorizovaných 

maloobchodných predajcov v členských 

štátoch. 

7. Členské štáty môžu pre maloobchodný 

predaj liekov na diaľku na svojom území 

ponúkaný verejnosti prostredníctvom 

služieb informačnej spoločnosti stanoviť 

podmienky odôvodnené ochranou 

verejného zdravia. 

7. Členské štáty môžu pre maloobchodný 

predaj liekov na diaľku na svojom území 

ponúkaný verejnosti prostredníctvom 

služieb informačnej spoločnosti stanoviť 

podmienky odôvodnené ochranou 

verejného zdravia. 

 7a. Členské štáty prijmú nevyhnutné 

opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby iné 

osoby ako osoby uvedené v odseku 1, 

ktoré ponúkajú verejnosti lieky na predaj 

na diaľku na internete a ktoré pôsobia na 

ich území, podliehali účinným, 

primeraným a odrádzajúcim sankciám 

v prípade zneužitia alebo nezákonných 

postupov, alebo nečinnosti v súlade s 

kódexom profesionálneho správania. 

 7b. Najneskôr do [6] mesiacov po začatí 

uplatňovania tohto nariadenia Komisia 

vydá usmernenia, ktoré podporia členské 

štáty pri rozvoji harmonizovaného 

systému digitálneho predpisovania v celej 

EÚ vrátane opatrení na kontrolu 

cezhraničných veterinárnych predpisov. 

__________________ __________________ 

28
 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa 

stanovuje postup pri poskytovaní 

informácií v oblasti technických noriem a 

predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa 

na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. 

ES L 204, 21.7.1998, s. 37). 

28
 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa 

stanovuje postup pri poskytovaní 

informácií v oblasti technických noriem 

a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich 

sa na služby informačnej spoločnosti 

(Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37). 

29
 Smernica Európskeho parlamentu a 

29
 Smernica Európskeho parlamentu 
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Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 

právnych aspektoch služieb informačnej 

spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o 

elektronickom obchode (smernica 

o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 

17.7.2000, s. 1). 

a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 

o určitých právnych aspektoch služieb 

informačnej spoločnosti, najmä 

o elektronickom obchode na vnútornom 

trhu (Smernica o elektronickom obchode) 

(Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1). 

 29a
 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o 

právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a 

dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 

1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica 

Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 

304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

 


