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7.3.2016 A8-0046/291 

Predlog spremembe  291 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 27 a (novo) 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27a) „bistveno podobno zdravilo“ pomeni 

generično zdravilo, ki ima enako 

kakovostno in količinsko sestavo 

zdravilnih učinkovin in pomožnih snovi 

ter enako farmacevtsko obliko in 

bioekvivalenco kot originalno zdravilo, 

razen če se na podlagi znanstvenih 

dognanj izkaže, da se razlikuje od 

originalnega zdravila v smislu varnosti in 

učinkovitosti; 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/292 

Predlog spremembe  292 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 8 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vloga za odobritev kliničnega 

preskušanja se predloži pristojnemu organu 

države članice, v kateri se klinično 

preskušanje izvaja. 

1. Vloga za odobritev kliničnega 

preskušanja se predloži pristojnemu organu 

države članice, v kateri se klinično 

preskušanje izvaja. 

2. Klinična preskušanja se odobrijo pod 

pogojem, da živali za proizvodnjo živil, ki 

se uporabljajo pri kliničnih preskušanjih, 

ali njihovi proizvodi ne vstopijo v 

prehransko verigo za ljudi, razen če: 

2. Klinična preskušanja se odobrijo pod 

pogojem, da živali za proizvodnjo živil, ki 

se uporabljajo pri kliničnih preskušanjih, 

ali njihovi proizvodi ne vstopijo v 

prehransko verigo za ljudi. 

(a) pri testiranem zdravilu gre za zdravilo 

za uporabo v veterinarski medicini, 

odobreno za vrste za proizvodnjo živil, 

uporabljene v kliničnem preskušanju, in 

je upoštevana karenca iz povzetka glavnih 

značilnosti zdravila ali 

 

(b) pri testiranem zdravilu gre za zdravilo 

za uporabo v veterinarski medicini z 

dovoljenjem za promet za ciljne vrste, ki 

niso vrste za proizvodnjo živil in ki so 

uporabljene v kliničnem preskušanju, ter 

je upoštevana karenca v skladu s 

členom 117. 

 

3. Pristojni organ izda sklep o odobritvi 

kliničnega preskušanja v 60 dneh po 

prejemu vloge. Kadar pristojni organ 

predlagatelja ne obvesti o svoji odločitvi v 

navedenem roku, se šteje, da je bilo 

klinično preskušanje odobreno. 

3. Pristojni organ izda sklep o odobritvi 

kliničnega preskušanja v 60 dneh po 

prejemu vloge. Kadar pristojni organ 

predlagatelja ne obvesti o svoji odločitvi v 

navedenem roku, se šteje, da je bilo 

klinično preskušanje odobreno. 
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4. Klinična preskušanja iz odstavka 1 se 

izvajajo ob ustreznem upoštevanju 

standardov, določenih z mednarodnimi 

smernicami o dobri klinični praksi 

mednarodnega sodelovanja o usklajevanju 

tehničnih zahtev za registracijo zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini. 

4. Klinična preskušanja iz odstavka 1 se 

izvajajo ob ustreznem upoštevanju 

standardov, določenih z mednarodnimi 

smernicami o dobri klinični praksi 

mednarodnega sodelovanja o 

harmonizaciji tehničnih zahtev za 

registracijo zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini. 

5. Rezultati kliničnih preskušanj se 

predložijo skupaj z vlogo za pridobitev 

dovoljenja za promet za zagotavljanje 

dokumentacije iz člena 7(1)(b). 

5. Rezultati kliničnih preskušanj se 

predložijo skupaj z vlogo za pridobitev 

dovoljenja za promet za zagotavljanje 

dokumentacije iz člena 7(1)(b). 

6. Podatki iz kliničnih preskušanj, 

izvedenih zunaj Unije, se lahko upoštevajo 

pri oceni vloge za pridobitev dovoljenja za 

promet samo, če so bila navedena 

preskušanja zasnovana, izvedena in se je o 

njih poročalo v skladu s standardi, 

določenimi z mednarodnimi smernicami o 

dobri klinični praksi mednarodnega 

sodelovanja o usklajevanju tehničnih 

zahtev za registracijo zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini. 

6. Podatki iz kliničnih preskušanj, 

izvedenih zunaj Unije, se lahko upoštevajo 

pri oceni vloge za pridobitev dovoljenja za 

promet samo, če so bila navedena 

preskušanja zasnovana, izvedena in se je o 

njih poročalo v skladu s standardi, 

določenimi z mednarodnimi smernicami o 

dobri klinični praksi mednarodnega 

sodelovanja o harmonizaciji tehničnih 

zahtev za registracijo zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/293 

Predlog spremembe  293 

Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 29 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pristojni organ ali Komisija naslednja 

zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

razvrsti kot zdravila na veterinarski recept: 

1. Naslednja zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini se izdajajo samo na 

veterinarski recept, ki ga izda veterinar: 

(a) zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, ki vsebujejo psihotropne droge 

ali narkotike, vključno s tistimi, ki so zajeti 

v Enotno konvencijo Združenih narodov o 

narkotikih iz leta 1961, kot je bila 

spremenjena s Protokolom iz leta 1972 in 

Konvencijo Združenih narodov o 

psihotropnih substancah iz leta 1971; 

(a) zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, ki vsebujejo psihotropne droge 

ali narkotike, vključno s tistimi, ki so zajeti 

v Enotno konvencijo Združenih narodov o 

narkotikih iz leta 1961, kot je bila 

spremenjena s Protokolom iz leta 1972 in 

Konvencijo Združenih narodov o 

psihotropnih substancah iz leta 1971; 

(b) zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini za živali, namenjene proizvodnji 

živil; 

(b) zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini za živali, namenjene proizvodnji 

živil; 

(c) protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini; 

(c) protimikrobna zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini; 

(d) zdravila, namenjena zdravljenju 

patoloških procesov, ki zahtevajo podrobno 

predhodno diagnozo ali uporaba katerih bi 

lahko ovirala ali vplivala na poznejše 

diagnostične ali terapevtske ukrepe; 

(d) zdravila, namenjena zdravljenju 

patoloških procesov, ki zahtevajo podrobno 

predhodno diagnozo ali uporaba katerih bi 

lahko ovirala ali vplivala na poznejše 

diagnostične ali terapevtske ukrepe; 

(e) galenska zdravila, namenjena živalim 

za proizvodnjo živil; 

(e) galenska zdravila, namenjena živalim 

za proizvodnjo živil; 

(f) zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, ki vsebujejo zdravilno 

učinkovino, za katero je izdano dovoljenje 

za manj kot 5 let v Uniji. 

(f) zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, ki vsebujejo zdravilno 

učinkovino, za katero je izdano dovoljenje 

za manj kot 5 let v Uniji; 
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 (fa) zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, za katera je bilo dovoljenje za 

promet izdano v skladu s členom 21 in/ali 

22; 

 (fb) zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, namenjena za zdravljenje raka 

in tumorjev. 

 1a. Države članice lahko na svojem 

ozemlju zagotovijo dodatne pravne 

podkategorije v skladu z ustrezno 

nacionalno zakonodajo. 

2. Pristojni organ ali Komisija lahko 

zdravilo za uporabo v veterinarski medicini 

razvrstita kot zdravilo na veterinarski 

recept, kadar so v povzetek glavnih 

značilnosti zdravila iz člena 30 vključeni 

posebni varnostni ukrepi in zlasti 

morebitna tveganja za: 

2. Zdravilo za uporabo v veterinarski 

medicini je lahko opredeljeno kot zdravilo 

na veterinarski recept, kadar so v povzetek 

glavnih značilnosti zdravila iz člena 30 

vključeni posebni varnostni ukrepi in zlasti 

morebitna tveganja za: 

(a) ciljne vrste; (a) ciljne vrste; 

(b) osebo, ki daje zdravilo živali; (b) osebo, ki daje zdravilo živali; 

(c) okolje. (c) okolje. 

3. Z odstopanjem od odstavka 1 pristojni 

organ ali Agencija zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini ne sme razvrstiti kot 

zdravila na veterinarski recept, če so 

izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 

3. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko 

pristojni organ ali Komisija določi, da za 

zdravilo za uporabo v veterinarski medicini 

ni potreben veterinarski recept, če so 

izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 

(a) aplikacija zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini je omejena na 

farmacevtske oblike, ki pri uporabi 

zdravila ne zahtevajo nobenega posebnega 

znanja ali spretnosti; 

(a) aplikacija zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini je omejena na 

farmacevtske oblike, ki pri uporabi 

zdravila ne zahtevajo nobenega posebnega 

znanja ali spretnosti; 

(b) zdravilo za uporabo v veterinarski 

medicini ne predstavlja neposrednega ali 

posrednega tveganja za zdravljene živali, 

osebo, ki daje zdravilo, ali okolje, tudi če je 

zdravilo dano nepravilno; 

(b) zdravilo za uporabo v veterinarski 

medicini ne predstavlja neposrednega ali 

posrednega tveganja za zdravljene živali, 

osebo, ki daje zdravilo, ali okolje, tudi če je 

zdravilo dano nepravilno; 

(c) povzetek glavnih značilnosti zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ne zajema 

nobenih opozoril o možnih resnih 

stranskih učinkih, ki izhajajo iz njegove 

pravilne uporabe; 

(c) povzetek glavnih značilnosti zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini ne zajema 

opozoril o možnih resnih škodljivih 

učinkih, ki izhajajo iz njegove pravilne 

uporabe; 

(d) niti za zdravilo za uporabo v 

veterinarski medicini niti za katero koli 

(d) niti za zdravilo za uporabo v 

veterinarski medicini niti za katero koli 
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drugo zdravilo, ki vsebuje isto zdravilno 

učinkovino, ni preteklih poročil o pogostih 

neželenih dogodkih; 

drugo zdravilo, ki vsebuje isto zdravilno 

učinkovino, ni preteklih poročil o pogostih 

neželenih dogodkih; 

(e) povzetek glavnih značilnosti zdravila ne 

obravnava kontraindikacij v zvezi z 

drugimi zdravili za uporabo v veterinarski 

medicini, ki se običajno uporabljajo brez 

recepta; 

(e) povzetek glavnih značilnosti zdravila ne 

obravnava kontraindikacij v zvezi z 

drugimi zdravili za uporabo v veterinarski 

medicini, ki se običajno uporabljajo brez 

recepta; 

(f) za zdravilo za uporabo v veterinarski 

medicini ne veljajo posebni pogoji 

skladiščenja; 

(f) za zdravilo za uporabo v veterinarski 

medicini ne veljajo posebni pogoji 

skladiščenja; 

(g) kar zadeva ostanke v živilih, 

pridobljenih iz zdravljene živali, ni 

tveganja za javno zdravje, tudi če se 

zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

uporabljajo nepravilno; 

(g) kar zadeva ostanke v živilih, 

pridobljenih iz zdravljene živali, ni 

tveganja za javno zdravje, tudi če se 

zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

uporabljajo nepravilno; 

(h) kar zadeva razvoj odpornosti proti 

antelmintikom, ni tveganja za javno 

zdravje ali zdravje živali, tudi kadar se 

zdravilo za uporabo v veterinarski 

medicini, ki vsebuje navedene snovi, 

uporablja nepravilno. 

(h) kar zadeva razvoj protiparazitne 

odpornosti, ni tveganja za javno zdravje ali 

zdravje živali, tudi kadar se zdravilo za 

uporabo v veterinarski medicini, ki vsebuje 

navedene snovi, uporablja nepravilno. 

Or. en 
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Mireille D'Ornano 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

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

Predlog uredbe 

Člen 108 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Prodaja zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini na drobno na daljavo 

Prodaja zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini na drobno na daljavo 

1. Osebe, ki jim je v skladu s 

členom 107(1) dovoljeno dobavljati 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, lahko tovrstna zdravila ponujajo 

prek storitev informacijske družbe v 

smislu Direktive 98/34/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta
28

 fizičnim ali pravnim 

osebe, ki imajo sedež v Uniji, pod pogojem 

da so ta zdravila v skladu s predpisi 

namembne države članice. 

1. Osebe, ki jim je v skladu s 

členom 107(1) dovoljeno dobavljati 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, lahko fizičnim ali pravnim 

osebam, ki imajo sedež v Uniji,  po 

internetu ponujajo samo zdravila, ki se ne 

izdajajo na recept, pod pogojem, da: 

 (a) so zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini in recepti zanje v skladu z 

zakonodajo namembne države članice; 

 (b) ima fizična ali pravna oseba, ki ponuja 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, dovoljenje ali pravico javnosti 

dobavljati zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, ki se izdajajo na 

recept in brez recepta, tudi na daljavo, v 

skladu z nacionalno zakonodajo države 

članice, v kateri ima ta oseba sedež; 

 (c) je oseba iz točke (a) državi članici, v 

kateri ima sedež, posredovala vsaj 

naslednje informacije: 

 (i) ime ali naziv podjetja ter stalni naslov 

kraja dejavnosti, od koder se zdravila za 
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uporabo v veterinarski medicini 

dobavljajo; 

 (ii) datum, ko so bila zdravila za uporabo 

v veterinarski medicini prvič dana v 

prodajo javnosti na daljavo po internetu; 

 (iii) naslov spletnega mesta, ki se 

uporablja v ta namen, in vse informacije, 

ki so potrebne za identifikacijo tega 

spletnega mesta. 

 1a. Prodaja zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini ali drugih zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini, ki se 

izdajajo na recept, na daljavo po internetu 

ni dovoljena za živali za proizvodnjo živil. 

2. Poleg zahtev glede informacij iz člena 6 

Direktive 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta
29

 spletna mesta, ki 

ponujajo zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, vsebujejo vsaj: 

2. Poleg zahtev glede informacij iz člena 6 

Direktive 2000/31/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta
29

 in člena 6 Direktive 

2011/83/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta
29a

 spletna mesta, ki ponujajo zdravila 

za uporabo v veterinarski medicini, 

vsebujejo vsaj: 

(a) kontaktne podatke pristojnega organa 

države članice, v kateri ima prodajalna na 

drobno, ki ponuja zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, svoj sedež; 

(a) kontaktne podatke pristojnega organa 

države članice, v kateri ima prodajalna na 

drobno, ki ponuja zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, svoj sedež; 

(b) hiperpovezavo do spletnega mesta 

države članice sedeža, vzpostavljenega v 

skladu z odstavkom 5; 

(b) hiperpovezavo do spletnega mesta 

države članice sedeža, vzpostavljenega v 

skladu z odstavkom 5; 

(c) skupni logotip, oblikovan v skladu z 

odstavkom 3, ki je jasno prikazan na vseh 

straneh spletnega mesta, ki se nanaša na 

ponudbo zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini za prodajo javnosti na daljavo, in 

vsebuje hiperpovezavo do vnosa 

prodajalne na drobno na seznamu 

odobrenih prodajaln na drobno iz točke (c) 

odstavka 5. 

(c) skupni logotip, oblikovan v skladu z 

odstavkom 3, ki je jasno prikazan na vseh 

straneh spletnega mesta, ki se nanaša na 

ponudbo zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini za prodajo javnosti na daljavo, in 

vsebuje hiperpovezavo do vnosa 

prodajalne na drobno na seznamu 

odobrenih prodajaln na drobno iz točke (c) 

odstavka 5. 

3. Oblikuje se skupni logotip, prepoznaven 

po vsej Uniji, hkrati pa se omogoči tudi 

identifikacija države članice, v kateri ima 

sedež oseba, ki ponuja zdravila za uporabo 

v veterinarski medicini za prodajo javnosti 

na daljavo. Logotip je jasno prikazan na 

spletnih mestih, kjer se ponujajo zdravila 

3. Oblikuje se skupni logotip, prepoznaven 

po vsej Uniji, hkrati pa se omogoči tudi 

identifikacija države članice, v kateri ima 

sedež oseba, ki ponuja zdravila za uporabo 

v veterinarski medicini za prodajo javnosti 

na daljavo. Logotip je jasno prikazan na 

spletnih mestih, kjer se ponujajo zdravila 
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za uporabo v veterinarski medicini za 

prodajo na daljavo. 

za uporabo v veterinarski medicini za 

prodajo na daljavo. 

4. Komisija sprejme zasnovo skupnega 

logotipa z izvedbenimi akti. Navedeni 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 145(2). 

4. Komisija sprejme zasnovo skupnega 

logotipa z izvedbenimi akti. Navedeni 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 145(2). 

5. Vsaka država članica vzpostavi spletno 

mesto v zvezi s prodajo zdravil za uporabo 

v veterinarski medicini na daljavo, ki 

vsebuje vsaj naslednje informacije: 

5. Vsaka država članica vzpostavi spletno 

mesto v zvezi s prodajo zdravil za uporabo 

v veterinarski medicini na daljavo, ki 

vsebuje vsaj naslednje informacije: 

(a) informacije o nacionalni zakonodaji, ki 

se uporablja za ponujanje zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini za prodajo 

javnosti na daljavo prek storitev 

informacijske družbe, vključno z 

informacijami o tem, da lahko med 

državami članicami obstajajo razlike glede 

razvrščanja dobave zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini; 

(a) informacije o nacionalni zakonodaji, ki 

se uporablja za ponujanje zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini za prodajo 

na daljavo po internetu, vključno z 

informacijami o tem, da lahko med 

državami članicami obstajajo razlike glede 

razvrščanja dobave zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini; 

(b) informacije o skupnem logotipu; (b) informacije o skupnem logotipu; 

(c) seznam prodajaln na drobno s sedežem 

v državi članici, ki jim je dovoljeno 

ponujati zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini za prodajo javnosti na daljavo 

prek storitev informacijske družbe v 

skladu z odstavkom 1, ter tudi spletne 

naslove navedenih prodajaln na drobno. 

(c) seznam prodajaln na drobno s sedežem 

v državi članici, ki jim je dovoljeno 

ponujati zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini za prodajo javnosti na daljavo po 

internetu v skladu z odstavkom 1, ter tudi 

spletne naslove navedenih prodajaln na 

drobno. Spletna mesta, ki jih vzpostavijo 

države članice, vsebujejo hiperpovezavo 

do spletnega mesta Agencije, 

vzpostavljenega v skladu z odstavkom 6; 

 (ca) informacije v zvezi z ustreznimi 

postopki za varno odstranjevanje zdravil, 

skupaj z navedbo javnega ali zasebnega 

organa, ki je na nacionalni ali lokalni 

ravni pristojen za odstranjevanje ostankov 

zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini, in navedbo brezplačno 

dostopnih zbirnih mest za odstranjevanje 

zdravil; 

 (cb) spletna mesta držav članic vsebujejo 

tudi hiperpovezave do spletnih strani 

organov, ki so v državah članicah 

pristojni za izdajo dovoljenj nacionalnim 

prodajalnam na drobno. 
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Spletna mesta, ki jih vzpostavijo države 

članice, vsebujejo hiperpovezavo do 

spletnega mesta Agencije, vzpostavljenega 

v skladu z odstavkom 6. 

 

6. Agencija vzpostavi spletno mesto, ki 

zagotavlja informacije o skupnem logotipu. 

Na spletnem mestu Agencije je izrecno 

navedeno, da spletna mesta držav članic 

vsebujejo informacije o osebah, ki jim je 

dovoljeno ponujati zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini za prodajo javnosti 

na daljavo prek storitev informacijske 

družbe v zadevni državi članici. 

6. Agencija vzpostavi spletno mesto, ki 

zagotavlja informacije o skupnem logotipu. 

Na spletnem mestu Agencije je izrecno 

navedeno, da spletna mesta držav članic 

vsebujejo informacije o osebah, ki jim je 

dovoljeno ponujati zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini za prodajo javnosti 

na daljavo po internetu v zadevni državi 

članici. Na spletnem mestu Agencije je 

povezava do spletnih strani pristojnih 

organov držav članic, na katerih so 

navedene pooblaščene prodajalne na 

drobno v državah članicah. 

7. Države članice lahko postavijo pogoje za 

prodajo na drobno zdravil, ki se ponujajo 

za prodajo javnosti na daljavo prek storitev 

informacijske družbe na njihovem ozemlju, 

ki so upravičeni na podlagi varovanja 

javnega zdravja. 

7. Države članice lahko postavijo pogoje za 

prodajo na drobno zdravil, ki se ponujajo 

za prodajo javnosti na daljavo prek storitev 

informacijske družbe na njihovem ozemlju, 

ki so upravičeni na podlagi varovanja 

javnega zdravja. 

 7a. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se 

osebam, ki niso navedene v odstavku 1 ter 

javnosti ponujajo v prodajo zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini na 

daljavo po internetu in poslujejo na 

ozemljih teh držav, v primeru zlorabe, 

nezakonite dejavnosti ali nespoštovanja 

kodeksa poklicnega ravnanja naložijo 

učinkovite, sorazmerne in odvračilne 

kazni. 

 7b. Komisija najpozneje v [šestih] mesecih 

po začetku uporabe te uredbe sprejme 

smernice, ki bi državam članicam 

pomagale pri vzpostavljanju 

harmoniziranega sistema elektronskih 

receptov po vsej EU, vključno z ukrepi za 

nadzor v zvezi s čezmejnimi veterinarskimi 

recepti. 

__________________ __________________ 

28
Direktiva 98/34/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o 

28
Direktiva 98/34/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o 
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določitvi postopka za zbiranje informacij 

na področju tehničnih standardov in 

tehničnih predpisov o storitvah 

informacijske družbe (UL L 204, 

21.7.1998, str. 73). 

določitvi postopka za zbiranje informacij 

na področju tehničnih standardov in 

tehničnih predpisov o storitvah 

informacijske družbe (UL L 204, 

21.7.1998, str. 73). 

29Direktiva 2000/31/ES Evropskega 

Parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 

nekaterih pravnih vidikih storitev 

informacijske družbe, zlasti elektronskega 

poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 

elektronskem poslovanju) (UL L 178, 

17.7.2000, str. 1). 

29Direktiva 2000/31/ES Evropskega 

Parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 

nekaterih pravnih vidikih storitev 

informacijske družbe, zlasti elektronskega 

poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 

elektronskem poslovanju) (UL L 178, 

17.7.2000, str. 1). 

 29a
 Direktiva 2011/83/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 

2011 o pravicah potrošnikov, spremembi 

Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 

1999/44/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 

85/577/EGS in Direktive 97/7/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 

304, 22.11.2011, str. 64). 

Or. en 

 

 


