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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 27a) iš esmės panašus vaistas ‒ generinis 

vaistas, tenkinantis tokios pačios veikliųjų 

medžiagų kokybinės ir kiekybinės 

sudėties, tokios pačios farmacinės formos 

ir biologiškai lygiaverčio referenciniam 

vaistui vaisto kriterijus, nebent 

mokslinėmis žiniomis pagrįstai akivaizdu, 

kad jis skiriasi nuo referencinio saugumo 

ir veiksmingumo požiūriu; 

Or. en 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Paraiška patvirtinti klinikinį tyrimą 

pateikiama valstybės narės, kurioje 

numatoma atlikti klinikinį tyrimą, 

kompetentingai institucijai. 

1. Paraiška patvirtinti klinikinį tyrimą 

pateikiama valstybės narės, kurioje 

numatoma atlikti klinikinį tyrimą, 

kompetentingai institucijai. 

2. Klinikiniai tyrimai patvirtinami, jeigu 

užtikrinama, kad per klinikinius tyrimus 

naudoti maistiniai gyvūnai arba iš jų gauta 

produkcija nepatektų į žmonių maisto 

grandinę, išskyrus atvejus, kai: 

2. Klinikiniai tyrimai patvirtinami, jeigu 

užtikrinama, kad per klinikinius tyrimus 

naudoti maistiniai gyvūnai arba iš jų gauta 

produkcija nepatektų į žmonių maisto 

grandinę. 

a) tiriamas vaistas yra veterinarinis 

vaistas, kurio leidimas suteiktas per 

klinikinį tyrimą naudotų maistinių rūšių 

gyvūnams, ir laikomasi vaisto 

charakteristikų santraukoje nustatytos 

išlaukos arba 

 

b) tiriamas vaistas yra veterinarinis 

vaistas, kurio leidimas suteiktas tikslinės 

rūšies gyvūnams, išskyrus maistinių rūšių 

gyvūnus, kurie naudoti atliekant klinikinį 

tyrimą, ir laikomasi pagal 117 straipsnį 

nustatytos išlaukos. 

 

3. Kompetentinga institucija sprendimą dėl 

klinikinio tyrimo patvirtinimo paskelbia 

per 60 dienų nuo paraiškos gavimo. Jeigu 

kompetentinga institucija per šį terminą 

nepraneša pareiškėjui apie savo sprendimą, 

klinikinis tyrimas laikomas patvirtintu. 

3. Kompetentinga institucija sprendimą dėl 

klinikinio tyrimo patvirtinimo paskelbia 

per 60 dienų nuo paraiškos gavimo. Jeigu 

kompetentinga institucija per šį terminą 

nepraneša pareiškėjui apie savo sprendimą, 

klinikinis tyrimas laikomas patvirtintu. 

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti 4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti 
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klinikiniai tyrimai atliekami deramai 

atsižvelgiant į Tarptautinio 

bendradarbiavimo dėl veterinarinių vaistų 

registracijai taikomų techninių reikalavimų 

suderinimo grupės tarptautinėse gerosios 

klinikinės praktikos gairėse nustatytus 

standartus. 

klinikiniai tyrimai atliekami deramai 

atsižvelgiant į Tarptautinio 

bendradarbiavimo dėl veterinarinių vaistų 

registracijai taikomų techninių reikalavimų 

suderinimo grupės tarptautinėse gerosios 

klinikinės praktikos gairėse nustatytus 

standartus. 

5. Teikiant 7 straipsnio 1 dalies b punkte 

nurodytus dokumentus, kartu su paraiška 

gauti rinkodaros leidimą pateikiami 

klinikinių tyrimų rezultatai. 

5. Teikiant 7 straipsnio 1 dalies b punkte 

nurodytus dokumentus, kartu su paraiška 

gauti rinkodaros leidimą pateikiami 

klinikinių tyrimų rezultatai. 

6. Vertinant paraišką gauti rinkodaros 

leidimą, į duomenis, gautus iš ne Sąjungoje 

atliktų klinikinių tyrimų, gali būti 

atsižvelgiama tik tuo atveju, jeigu tie 

tyrimai buvo suplanuoti, atlikti ir jų 

ataskaitos pateiktos pagal Tarptautinio 

bendradarbiavimo dėl veterinarinių vaistų 

registracijai taikomų techninių reikalavimų 

suderinimo grupės tarptautinėse gerosios 

klinikinės praktikos gairėse nustatytus 

standartus. 

6. Vertinant paraišką gauti rinkodaros 

leidimą, į duomenis, gautus iš ne Sąjungoje 

atliktų klinikinių tyrimų, gali būti 

atsižvelgiama tik tuo atveju, jeigu tie 

tyrimai buvo suplanuoti, atlikti ir jų 

ataskaitos pateiktos pagal Tarptautinio 

bendradarbiavimo dėl veterinarinių vaistų 

registracijai taikomų techninių reikalavimų 

suderinimo grupės tarptautinėse gerosios 

klinikinės praktikos gairėse nustatytus 

standartus. 

Or. en 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Reikalavimas pateikti veterinarinį receptą Reikalavimas pateikti veterinarinį receptą 

1. Kompetentinga institucija arba 

Komisija toliau nurodytus veterinarinius 

vaistus priskiria prie tų, kuriems įsigyti 

reikia pateikti veterinarinį receptą: 

1. Šiems veterinariniams vaistams įsigyti 

reikia pateikti privalomą veterinaro 

išduotą veterinarinį receptą: 

a) veterinarinius vaistus, kurių sudėtyje 

yra psichotropinių ar narkotinių medžiagų, 

įskaitant tas, kurios įtrauktos į 1961 m. 

Jungtinių Tautų bendrąją narkotinių 

medžiagų konvenciją su pakeitimais, 

padarytais 1972 m. protokolu, ir 1971 m. 

Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų 

konvenciją; 

a) veterinariniams vaistams, kurių 

sudėtyje yra psichotropinių ar narkotinių 

medžiagų, įskaitant tas, kurios įtrauktos į 

1961 m. Jungtinių Tautų bendrąją 

narkotinių medžiagų konvenciją su 

pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu, 

ir 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių 

medžiagų konvenciją; 

b) maistiniams gyvūnams skirtus 

veterinarinius vaistus; 

b) maistiniams gyvūnams skirtiems 

veterinariniams vaistams; 

c) antimikrobinius veterinarinius vaistus; c) antimikrobiniams veterinariniams 

vaistams; 

d) patologiniams procesams gydyti skirtus 

vaistus, kai reikia nustatyti tikslią 

išankstinę diagnozę arba kai dėl šių vaistų 

naudojimo gali kilti pasekmės, kurios 

trukdytų taikyti tolesnes diagnozavimo ar 

terapines priemones arba neleistų jų taikyti; 

d) patologiniams procesams gydyti 

skirtiems vaistams, kai reikia nustatyti 

tikslią išankstinę diagnozę arba kai dėl šių 

vaistų naudojimo gali kilti pasekmės, 

kurios trukdytų taikyti tolesnes 

diagnozavimo ar terapines priemones arba 

neleistų jų taikyti; 

e) maistiniams gyvūnams skirtus 

aprašinius vaistus; 

e) maistiniams gyvūnams skirtiems 

aprašiniams vaistams; 

f) veterinarinius vaistus, kurių sudėtyje f) veterinariniams vaistams, kurių sudėtyje 
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yra veiklioji medžiaga, kurios leidimas 

Sąjungoje suteiktas trumpesniam nei 

penkerių metų naudojimui. 

yra veiklioji medžiaga, kurios leidimas 

Sąjungoje suteiktas trumpesniam nei 

penkerių metų naudojimui. 

 fa) veterinariniams vaistams, kuriems 

rinkodaros leidimas išduotas pagal 21 ir 

(arba) 22 straipsnį. 

 fb) veterinariniams vaistams, skirtiems 

vėžio ir auglių gydymui. 

 1a. Atsižvelgdamos į atitinkamus 

nacionalinės teisės aktus, valstybės narės 

gali savo teritorijoje numatyti teisines 

pakategores. 

2. Kompetentinga institucija arba 

Komisija gali veterinarinį vaistą priskirti 

prie tų, kuriems įsigyti reikia pateikti 

veterinarinį receptą, jeigu 30 straipsnyje 

nurodytoje vaisto charakteristikų 

santraukoje nustatytos specialios 

atsargumo priemonės, visų pirma galima 

rizika: 

2. Veterinariniai vaistai gali būti priskirti 

vaistams, kuriems įsigyti reikia pateikti 

privalomą veterinarinį receptą, jeigu 30 

straipsnyje nurodytoje vaisto 

charakteristikų santraukoje nustatytos 

specialios atsargumo priemonės, visų 

pirma galima rizika: 

a) tikslinių rūšių gyvūnams; a) tikslinių rūšių gyvūnams; 

b) asmeniui, kuris duoda veterinarinį vaistą 

gyvūnui; 

b) asmeniui, kuris duoda veterinarinį vaistą 

gyvūnui; 

c) aplinkai. c) aplinkai. 

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 

kompetentinga institucija arba Komisija 

gali veterinarinio vaisto nepriskirti prie tų, 

kuriems įsigyti reikia pateikti veterinarinį 

receptą, jeigu įvykdomos visos toliau 

nurodytos sąlygos: 

3. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, 

kompetentinga institucija arba Komisija 

gali veterinarinio vaisto nepriskirti prie tų, 

kuriems įsigyti reikia pateikti privalomą 

veterinarinį receptą, jeigu įvykdomos visos 

toliau nurodytos sąlygos: 

a) veterinarinis vaistas duodamas 

apsiribojant tomis farmacinėmis formomis, 

kurios nereikalauja ypatingų žinių arba 

įgūdžių, susijusių su produkto naudojimu; 

a) veterinarinis vaistas duodamas 

apsiribojant tomis farmacinėmis formomis, 

kurios nereikalauja ypatingų žinių arba 

įgūdžių, susijusių su produkto naudojimu; 

b) veterinarinis vaistas nekelia tiesioginės 

ar netiesioginės rizikos (net jeigu jis 

neteisingai naudojamas) nei gydomam (-

iems) gyvūnui (-ams), nei šį vaistą 

duodančiam asmeniui, nei aplinkai; 

b) veterinarinis vaistas nekelia tiesioginės 

ar netiesioginės rizikos (net jeigu jis 

neteisingai naudojamas) nei gydomam (-

iems) gyvūnui (-ams), nei šį vaistą 

duodančiam asmeniui, nei aplinkai; 

c) veterinarinio vaisto charakteristikų 

santraukoje nepateikiama jokių įspėjimų 

apie galimą didelį šalutinį poveikį, kylantį 

teisingai naudojant vaistą; 

c) veterinarinio vaisto charakteristikų 

santraukoje nepateikiama jokių įspėjimų 

apie galimus didelės reikšmės neigiamus 

atvejus, atsitinkančius teisingai naudojant 
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vaistą; 

d) anksčiau nebuvo gaunama dažnų 

pranešimų nei apie veterinarinio vaisto, nei 

apie bet kurio kito vaisto, kurio sudėtyje 

yra tokia pati veiklioji medžiaga, 

sukeliamus nepageidaujamus reiškinius; 

d) anksčiau nebuvo gaunama dažnų 

pranešimų nei apie veterinarinio vaisto, nei 

apie bet kurio kito vaisto, kurio sudėtyje 

yra tokia pati veiklioji medžiaga, 

sukeliamus nepageidaujamus reiškinius; 

e) vaisto charakteristikų santraukoje 

nenurodyta kontraindikacijų, susijusių su 

kitų veterinarinių vaistų, paprastai 

išduodamų be veterinarinio recepto, 

naudojimu; 

e) vaisto charakteristikų santraukoje 

nenurodyta kontraindikacijų, susijusių su 

kitų veterinarinių vaistų, paprastai 

išduodamų be veterinarinio recepto, 

naudojimu; 

f) veterinariniam vaistui netaikomos 

specialios laikymo sąlygos; 

f) veterinariniam vaistui netaikomos 

specialios laikymo sąlygos; 

g) visuomenės sveikatai nekyla rizika dėl 

vaisto liekanų maisto produktuose, 

gaminamuose iš juo gydytų gyvūnų, net 

jeigu veterinariniai vaistai naudojami 

neteisingai; 

g) visuomenės sveikatai nekyla rizika dėl 

vaisto liekanų maisto produktuose, 

gaminamuose iš juo gydytų gyvūnų, net 

jeigu veterinariniai vaistai naudojami 

neteisingai; 

h) visuomenės ar gyvūnų sveikatai nekyla 

rizika, kad išsivystys atsparumas 

antihelmintinėms medžiagoms, net jeigu 

veterinariniai vaistai, kurių sudėtyje yra 

tokių medžiagų, naudojami neteisingai. 

h) visuomenės ar gyvūnų sveikatai nekyla 

rizika, kad išsivystys atsparumas 

antiparazitinėms medžiagoms, net jeigu 

veterinariniai vaistai, kurių sudėtyje yra 

tokių medžiagų, naudojami neteisingai. 

Or. en 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Mažmeninė prekyba veterinariniais vaistais 

nuotoliniu būdu 

Mažmeninė prekyba veterinariniais vaistais 

nuotoliniu būdu 

1. Asmenys, kuriems leidžiama tiekti 

veterinarinius vaistus pagal 107 straipsnio 

1 dalį, naudodamiesi informacinės 

visuomenės paslaugomis, kaip apibrėžta 

Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 98/34/EB
28

, gali siūlyti juos 

įsigyti Sąjungoje įsisteigusiems fiziniams 

arba juridiniams asmenims, jeigu tie vaistai 

atitinka paskirties valstybės narės teisės 

aktų reikalavimus. 

1. Asmenys, kuriems leidžiama tiekti 

veterinarinius vaistus pagal 107 straipsnio 

1 dalį, gali siūlyti internetu įsigyti tik tuos 

veterinarinius vaistus, kuriems nereikia 

recepto, Sąjungoje įsisteigusiems fiziniams 

arba juridiniams asmenims, jeigu: 

 a) tie veterinariniai vaistai ir receptai 

atitinka paskirties valstybės narės teisės 

reikalavimus; 

 b) fizinis arba juridinis asmuo, siūlantis 

parduoti veterinarinius vaistus, turi 

leidimą arba yra įgaliotas tiekti 

receptinius ir nereceptinius veterinarinius 

vaistus visuomenei, taip pat ir nuotoliniu 

būdu, pagal valstybės narės, kurioje šis 

asmuo įsisteigęs, nacionalinės teisės 

aktus; 

 c) a punkte nurodytas asmuo pranešė 

valstybei narei, kurioje tas asmuo yra 

įsisteigęs, bent šią informaciją: 

 i) vardą, pavardę arba pavadinimą, 

nuolatinį veiklos vietos, iš kurios tiekiami 
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tie veterinariniai vaistai, adresą; 

 ii) veiklos, kuria bus siūloma parduoti 

veterinarinius vaistus visuomenei 

nuotoliniu būdu internetu; 

 iii) tam tikslui naudojamos svetainės 

adresą ir atitinkamą informaciją, kuri 

reikalinga, kad būtų galima nustatyti tą 

svetainę. 

 1a. Veterinarinių vaistų ar kitų receptinių 

veterinarinių vaistų pardavimas 

maistiniams gyvūnams nuotoliniu būdu 

internetu yra draudžiamas. 

2. Be informacijos, kurią reikalaujama 

pateikti pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2000/31/EB
29

 

6 straipsnį, svetainėse, kuriose siūloma 

įsigyti veterinarinių vaistų, turi būti 

pateikta bent ši informacija: 

2. Be informacijos, kurią reikalaujama 

pateikti pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2000/31/EB
29

 

6 straipsnį ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2001/83/ES
29a

 6 

straipsnį, svetainėse, kuriose siūloma 

įsigyti veterinarinių vaistų, turi būti 

pateikta bent ši informacija: 

a) valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs 

veterinarinių vaistų siūlantis įsigyti 

mažmeninis prekiautojas, kompetentingos 

institucijos kontaktiniai duomenys; 

a) valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs 

veterinarinių vaistų siūlantis įsigyti 

mažmeninis prekiautojas, kompetentingos 

institucijos kontaktiniai duomenys; 

b) hipersaitas į valstybės narės, kurioje 

mažmeninis prekiautojas yra įsisteigęs, 

svetainę, sukurtą pagal šio straipsnio 

5 dalies reikalavimus; 

b) hipersaitas į valstybės narės, kurioje 

mažmeninis prekiautojas yra įsisteigęs, 

svetainę, sukurtą pagal šio straipsnio 

5 dalies reikalavimus; 

c) pagal šio straipsnio 3 dalies 

reikalavimus nustatytas bendras logotipas, 

kuris aiškiai nurodomas kiekviename 

svetainės, susijusios su siūlymu 

visuomenei įsigyti veterinarinių vaistų 

nuotoliniu būdu, puslapyje ir kuriame 

pateikiamas hipersaitas į įrašą apie 

mažmeninį prekiautoją šio straipsnio 

5 dalies c punkte nurodytame patvirtintų 

mažmeninių prekiautojų sąraše. 

c) pagal šio straipsnio 3 dalies 

reikalavimus nustatytas bendras logotipas, 

kuris aiškiai nurodomas kiekviename 

svetainės, susijusios su siūlymu 

visuomenei įsigyti veterinarinių vaistų 

nuotoliniu būdu, puslapyje ir kuriame 

pateikiamas hipersaitas į įrašą apie 

mažmeninį prekiautoją šio straipsnio 

5 dalies c punkte nurodytame patvirtintų 

mažmeninių prekiautojų sąraše. 

3. Nustatomas visoje Sąjungoje 

atpažįstamas bendras logotipas, taip 

sudarant galimybę nustatyti valstybę narę, 

kurioje yra įsisteigęs asmuo, siūlantis 

visuomenei įsigyti veterinarinių vaistų 

nuotoliniu būdu. Logotipas aiškiai 

3. Nustatomas visoje Sąjungoje 

atpažįstamas bendras logotipas, taip 

sudarant galimybę nustatyti valstybę narę, 

kurioje yra įsisteigęs asmuo, siūlantis 

visuomenei įsigyti veterinarinių vaistų 

nuotoliniu būdu. Logotipas aiškiai 
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nurodomas svetainėse, kuriose siūloma 

įsigyti veterinarinių vaistų nuotoliniu būdu. 

nurodomas svetainėse, kuriose siūloma 

įsigyti veterinarinių vaistų nuotoliniu būdu. 

4. Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina 

bendro logotipo dizainą. Tie įgyvendinimo 

aktai priimami laikantis 145 straipsnio 

2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. 

4. Komisija įgyvendinimo aktais patvirtina 

bendro logotipo dizainą. Tie įgyvendinimo 

aktai priimami laikantis 145 straipsnio 

2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. 

5. Kiekviena valstybė narė sukuria 

veterinariniams vaistams parduoti 

nuotoliniu būdu skirtą svetainę, kurioje 

pateikia bent šią informaciją: 

5. Kiekviena valstybė narė sukuria 

veterinariniams vaistams parduoti 

nuotoliniu būdu skirtą svetainę, kurioje 

pateikia bent šią informaciją: 

a) informaciją apie nacionalinius teisės 

aktus, kuriais reglamentuojamas siūlymas 

visuomenei įsigyti veterinarinių vaistų 

nuotoliniu būdu naudojantis informacinės 

visuomenės paslaugomis, įskaitant 

informaciją apie tai, kad valstybėse narėse 

taikoma veterinarinių vaistų tiekimo 

klasifikacija gali skirtis; 

a) informaciją apie nacionalinius teisės 

aktus, kuriais reglamentuojamas siūlymas 

įsigyti veterinarinių vaistų nuotoliniu būdu 

internetu, įskaitant informaciją apie tai, 

kad valstybėse narėse taikoma 

veterinarinių vaistų tiekimo klasifikacija 

gali skirtis; 

b) informaciją apie bendrą logotipą; b) informaciją apie bendrą logotipą; 

c) valstybėje narėje įsisteigusių 

mažmeninių prekiautojų, kuriems pagal šio 

straipsnio 1 dalį leista siūlyti visuomenei 

įsigyti veterinarinių vaistų nuotoliniu būdu 

naudojantis informacinės visuomenės 

paslaugomis, sąrašą, taip pat šių 

mažmeninių prekiautojų svetainių adresus. 

c) valstybėje narėje įsisteigusių 

mažmeninių prekiautojų, kuriems pagal šio 

straipsnio 1 dalį leista siūlyti visuomenei 

įsigyti veterinarinių vaistų nuotoliniu būdu 

internetu, sąrašą, taip pat šių mažmeninių 

prekiautojų svetainių adresus. Valstybių 

narių sukurtose svetainėse pateikiamas 

hipersaitas į Agentūros svetainę, sukurtą 

pagal šio straipsnio 6 dalies reikalavimus; 

 ca) informacija apie taikytinas procedūras 

dėl saugaus vaistų šalinimo, nurodant 

viešąją ar privačią įstaigą, nacionaliniu ar 

vietos lygmeniu atsakingą už 

veterinarinių farmacijos produktų likučių 

šalinimą, ir surinkimo punktus, kuriuose 

nemokamai vykdomas šalinimas; 

 cb) valstybių narių interneto svetainėse 

taip pat pateikiamos nuorodos į visų 

valstybių narių atsakingų tarnybų 

interneto puslapius, kuriuose būtų 

pateikiamas leidimus turinčių 

mažmenininkų sąrašas. 

Valstybių narių sukurtose svetainėse 

pateikiamas hipersaitas į Agentūros 

svetainę, sukurtą pagal šio straipsnio 
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6 dalies reikalavimus. 

6. Agentūra sukuria svetainę, kurioje 

pateikiama informacija apie bendrą 

logotipą. Agentūros svetainėje aiškiai 

nurodoma, kad valstybių narių svetainėse 

pateikiama informacija apie asmenis, 

kuriems leista nuotoliniu būdu, 

naudojantis informacinės visuomenės 

paslaugomis, siūlyti visuomenei įsigyti 

veterinarinių vaistų atitinkamoje valstybėje 

narėje. 

6. Agentūra sukuria svetainę, kurioje 

pateikiama informacija apie bendrą 

logotipą. Agentūros svetainėje aiškiai 

nurodoma, kad valstybių narių svetainėse 

pateikiama informacija apie asmenis, 

kuriems leista nuotoliniu būdu internetu 

siūlyti visuomenei įsigyti veterinarinių 

vaistų atitinkamoje valstybėje narėje. 

Agentūros interneto svetainė susiejama su 

atitinkamų valstybių narių atsakingų 

tarnybų interneto svetainėmis, kuriose 

pateikiamas leidimus turinčių 

mažmeninkų sąrašas valstybėse narėse. 

7. Valstybės narės gali dėl su visuomenės 

sveikatos apsauga susijusių priežasčių savo 

teritorijoje nustatyti sąlygas, taikomas 

mažmeninei prekybai vaistais, kurių 

visuomenei siūloma įsigyti nuotoliniu būdu 

naudojantis informacinės visuomenės 

paslaugomis. 

7. Valstybės narės gali dėl su visuomenės 

sveikatos apsauga susijusių priežasčių savo 

teritorijoje nustatyti sąlygas, taikomas 

mažmeninei prekybai vaistais, kurių 

visuomenei siūloma įsigyti nuotoliniu būdu 

naudojantis informacinės visuomenės 

paslaugomis. 

 7a. Valstybės narės imasi priemonių, 

būtinų užtikrinti, kad kitiems asmenims, 

kurie nenurodyti 1 dalyje, siūlantiems 

visuomenei parduoti vaistus nuotoliniu 

būdu internetu ir vykdantiems savo veiklą 

jų teritorijose, būtų taikomos veiksmingos, 

proporcingos ir atgrasančios sankcijos, jei 

jie piktnaudžiauja ar vykdo neteisėtą 

praktiką arba veiklą vykdo nesilaikydami 

profesinio elgesio kodekso. 

 7b. Ne vėliau kaip per [šešis] mėnesius 

nuo šio reglamento taikymo pradžios 

dienos Komisija priima gaires, kuriomis 

valstybėms narėms būtų padedama kurti 

skaitmeninio receptų išdavimo sistemą 

ES, įskaitant tarpvalstybinių veterinarinių 

receptų kontrolės priemones. 

__________________ __________________ 
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Parlamento ir Tarybos direktyva 

2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 

visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 

komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje 

(Elektroninės komercijos direktyva) 

(OL L 178, 2000 7 17, p. 1). 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 

visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 

komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje 

(Elektroninės komercijos direktyva) 

(OL L 178, 2000 7 17, p. 1). 

 29a
 2011 m. spalio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš 

dalies keičiamos Tarybos direktyva 

93/13/EEB ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 1999/44/EB bei 

panaikinamos Tarybos direktyva 

85/577/EEB ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 

2011 11 22, p. 64). 
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