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Regulas priekšlikums 

4. pants ‒ 1. daļa ‒ 27.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (27a) „būtībā līdzīgas zāles” ir ģenēriskas 

zāles, kas atbilst šādiem kritērijiem: tām ir 

aktīvo vielu un palīgvielu ziņā kvalitatīvi 

un kvantitatīvi vienāds sastāvs, tā pati 

zāļu forma, un tās ir bioloģiski 

līdzvērtīgas oriģinālajām zālēm, ja vien, 

ņemot vērā zinātnes atziņas, nevar 

konstatēt, ka tās nav tikpat drošas un 

iedarbīgas kā oriģinālās zāles; 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/292 

Grozījums Nr.  292 

Mireille D'Ornano 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 
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Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

8. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Klīniska izmēģinājuma apstiprināšanas 

pieteikumu iesniedz tās dalībvalsts 

kompetentai iestādei, kurā klīnisko 

izmēģinājumu paredzēts veikt. 

1. Klīniska izmēģinājuma apstiprināšanas 

pieteikumu iesniedz tās dalībvalsts 

kompetentajai iestādei, kurā klīnisko 

izmēģinājumu paredzēts veikt. 

2. Klīnisko izmēģinājumu apstiprinājumus 

piešķir ar nosacījumu, ka klīniskajos 

izmēģinājumos izmantotie produktīvie 

dzīvnieki vai no tiem iegūtie produkti 

neiekļūst cilvēku pārtikas apritē, izņemot 

gadījumus, kur: 

2. Klīnisko izmēģinājumu apstiprinājumus 

piešķir ar nosacījumu, ka klīniskajos 

izmēģinājumos izmantotie produktīvie 

dzīvnieki vai no tiem iegūtie produkti 

neiekļūst cilvēku pārtikas apritē. 

(a) testētās zāles ir veterinārās zāles, ko 

atļauts dot klīniskajā izmēģinājumā 

izmantotai produktīvai sugai, un ir 

ievērots zāļu aprakstā norādītais zāļu 

izdalīšanās periods vai 

 

(b) testētās zāles ir veterinārās zāles, ko 

atļauts dot citai mērķsugai, kas nav 

klīniskajā izmēģinājumā izmantotā 

produktīvā suga, un ir ievērots 

117. pantam atbilstošais zāļu izdalīšanās 

periods. 

 

3. Lēmumu par klīniskā izmēģinājuma 

apstiprināšanu kompetentā iestāde izdod 

60 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas. 

Ja kompetentā iestāde savu lēmumu 

pieteikuma iesniedzējam attiecīgajā laikā 

nav paziņojusi, klīnisko izmēģinājumu 

uzskata par apstiprinātu. 

3. Lēmumu par klīniskā izmēģinājuma 

apstiprināšanu kompetentā iestāde izdod 

60 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas. 

Ja kompetentā iestāde savu lēmumu 

pieteikuma iesniedzējam attiecīgajā laikā 

nav paziņojusi, klīnisko izmēģinājumu 

uzskata par apstiprinātu. 
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4. Klīniskos izmēģinājumus, kas minēti 

1. pantā, veic, ievērojot standartus, kuri 

iedibināti ar programmas „Starptautiskā 

sadarbība veterināro zāļu reģistrācijas 

tehnisko prasību saskaņošanā” 

starptautiskajām labas klīniskās prakses 

vadlīnijām. 

4. Klīniskos izmēģinājumus, kas minēti 

1. pantā, veic, ievērojot standartus, kuri 

iedibināti ar programmas „Starptautiskā 

sadarbība veterināro zāļu reģistrācijas 

tehnisko prasību saskaņošanā” 

starptautiskajām labas klīniskās prakses 

vadlīnijām. 

5. Iesniedzot 7. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā minēto dokumentāciju, 

kopā ar tirdzniecības atļaujas pieteikumu 

iesniedz klīnisko izmēģinājumu rezultātus. 

5. Iesniedzot 7. panta 1. punkta 

b) apakšpunktā minēto dokumentāciju, 

kopā ar tirdzniecības atļaujas pieteikumu 

iesniedz klīnisko izmēģinājumu rezultātus. 

6. Novērtējot pieteikumu uz tirdzniecības 

atļauju, ārpus Savienības veiktos klīniskos 

izmēģinājumos iegūtus datus ņemt vērā var 

tikai tad, ja šie klīniskie izmēģinājumi ir 

plānoti, īstenoti un paziņoti saskaņā ar 

standartiem, kas iedibināti ar programmas 

„Starptautiskā sadarbība veterināro zāļu 

reģistrācijas tehnisko prasību saskaņošanā” 

starptautiskajām labas klīniskās prakses 

vadlīnijām. 

6. Novērtējot pieteikumu uz tirdzniecības 

atļauju, ārpus Savienības veiktos klīniskos 

izmēģinājumos iegūtus datus ņemt vērā var 

tikai tad, ja šie klīniskie izmēģinājumi ir 

plānoti, īstenoti un paziņoti saskaņā ar 

standartiem, kas iedibināti ar programmas 

„Starptautiskā sadarbība veterināro zāļu 

reģistrācijas tehnisko prasību saskaņošanā” 

starptautiskajām labas klīniskās prakses 

vadlīnijām. 

Or. en 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Prasība attiecībā uz veterinārārsta recepti Prasība attiecībā uz veterinārārsta recepti 

1. Par zālēm, uz ko jāattiecina prasība par 

veterinārārsta recepti, kompetentā iestāde 

vai Aģentūra kvalificē šādas veterinārās 

zāles: 

1. Veterinārārsta parakstīta recepte ir 

obligāta šādām veterinārajām zālēm: 

(a) veterinārās zāles, kas satur psihotropas 

vielas vai narkotikas, arī vielas, kuras 

aptver Apvienoto Nāciju Organizācijas 

1961. gada Vienotā konvencija par 

narkotiskajām vielām, kas grozīta ar 

1972. gada protokolu, un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas 1971. gada Konvencija par 

psihotropajām vielām; 

(a) veterinārās zāles, kas satur psihotropas 

vielas vai narkotikas, arī vielas, kuras 

aptver Apvienoto Nāciju Organizācijas 

1961. gada Vienotā konvencija par 

narkotiskajām vielām, kas grozīta ar 

1972. gada protokolu, un Apvienoto Nāciju 

Organizācijas 1971. gada Konvencija par 

psihotropajām vielām; 

(b) produktīvajiem dzīvniekiem paredzētas 

veterinārās zāles; 

(b) produktīvajiem dzīvniekiem paredzētas 

veterinārās zāles; 

(c) veterinārās pretmikrobu zāles; (c) veterinārās pretmikrobu zāles; 

(d) tādu patoloģisku procesu ārstēšanai 

paredzētas zāles, kurus iepriekš 

nepieciešams precīzi diagnosticēt, vai 

zāles, kuru lietošanas efekti var kavēt vai 

traucēt vēlākus diagnostiskus vai 

ārstnieciskus pasākumus; 

(d) tādu patoloģisku procesu ārstēšanai 

paredzētas zāles, kurus iepriekš 

nepieciešams precīzi diagnosticēt, vai 

zāles, kuru lietošanas efekti var kavēt vai 

traucēt vēlākus diagnostiskus vai 

ārstnieciskus pasākumus; 

(e) produktīviem dzīvniekiem paredzētas 

formulae magistralis; 

(e) produktīviem dzīvniekiem paredzētas 

formulae magistralis; 

(f) veterinārās zāles, kas satur aktīvu vielu, 

kuras lietošana Savienībā atļauta mazāk 

(f) veterinārās zāles, kas satur aktīvu vielu, 

kuras lietošana Savienībā atļauta mazāk 
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nekā piecus gadus. nekā piecus gadus; 

 (fa) veterinārās zāles, attiecībā uz kurām 

tirdzniecības atļauja izsniegta saskaņā ar 

21. un/vai 22. pantu; 

 (fb) veterinārās zāles, kas paredzētas vēža 

un audzēju ārstēšanai. 

 1.a Dalībvalstis var savā teritorijā noteikt 

juridiski saistošas papildu 

apakškategorijas atbilstīgi saviem 

attiecīgās jomas tiesību aktiem. 

2. Kompetentā iestāde vai Komisija 

veterinārās zāles par tādām, kuru 

lietošanai vajadzīga veterinārārsta recepte, 

var kvalificēt tad, ja 30. pantā minētajā 

zāļu aprakstā ir minēti īpaši piesardzības 

pasākumi un jo īpaši tad, ja tajā norādīts uz 

potenciāliem riskiem: 

2. Veterinārās zāles var klasificēt par 

tādām, kuru lietošanai obligāti vajadzīga 

veterinārārsta recepte, ja 30. pantā minētajā 

zāļu aprakstā ir minēti īpaši piesardzības 

pasākumi un jo īpaši tad, ja tajā norādīts uz 

potenciāliem riskiem: 

(a) mērķsugai; (a) mērķsugai; 

(b) personai, kas zāles ievada dzīvniekam; (b) personai, kas zāles ievada dzīvniekam; 

(c) videi. (c) videi. 

3. Atkāpjoties no 1. punkta, kāda 

kompetentā iestāde vai Aģentūra 

veterinārās zāles par tādām, kuru 

lietošanai vajadzīga veterinārārsta recepte, 

var nekvalificēt tad, ja ir izpildīti visi šie 

nosacījumi: 

3. Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentā 

iestāde vai Komisija var atbrīvot 

veterinārās zāles no prasības par obligātu 

veterinārārsta recepti, ja ir izpildīti visi šie 

nosacījumi: 

(a) veterinārās zāles ievada tikai tādās zāļu 

formās, kuru lietošana neprasa īpašas 

zināšanas vai prasmes; 

(a) veterinārās zāles ievada tikai tādās zāļu 

formās, kuru lietošana neprasa īpašas 

zināšanas vai prasmes; 

(b) pat nepareizi ievadītas, veterinārās 

zāles nerada tiešu vai netiešu risku ne 

ārstējamam dzīvniekam vai dzīvniekiem, 

ne personai, kas zāles ievada, ne videi; 

(b) pat nepareizi ievadītas, veterinārās 

zāles nerada tiešu vai netiešu risku ne 

ārstējamam dzīvniekam vai dzīvniekiem, 

ne personai, kas zāles ievada, ne videi; 

(c) veterināro zāļu apraksts nebrīdina, ka, 

tās pareizi lietojot, varētu rasties smagas 

blakusparādības; 

(c) veterināro zāļu apraksts nebrīdina, ka, 

tās pareizi lietojot, varētu rasties smagi 

nevēlami notikumi; 

(d) ne attiecībā uz šīm veterinārajām 

zālēm, ne kādām citām zālēm, kas satur to 

pašu aktīvo vielu, līdz šim nav ziņots par 

biežiem nevēlamiem notikumiem; 

(d) ne attiecībā uz šīm veterinārajām 

zālēm, ne kādām citām zālēm, kas satur to 

pašu aktīvo vielu, līdz šim nav ziņots par 

biežiem nevēlamiem notikumiem; 

(e) zāļu aprakstā nav minētas 

kontrindikācijas, kas saistītas ar citām 

(e) zāļu aprakstā nav minētas 

kontrindikācijas, kas saistītas ar citām 
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veterinārajām zālēm, kuras parasti lieto bez 

receptes; 

veterinārajām zālēm, kuras parasti lieto bez 

receptes; 

(f) veterinārajām zālēm nav paredzēti īpaši 

glabāšanas nosacījumi; 

(f) veterinārajām zālēm nav paredzēti īpaši 

glabāšanas nosacījumi; 

(g) pat nepareizi lietotas, veterinārās zāles 

nerada risku patērētāju drošībai sakarā ar 

atliekām pārtikā, kas iegūta no ārstētajiem 

dzīvniekiem; 

(g) pat nepareizi lietotas, veterinārās zāles 

nerada risku patērētāju drošībai sakarā ar 

atliekām pārtikā, kas iegūta no ārstētajiem 

dzīvniekiem; 

(h) pat tad, ja prethelmintu vielas saturošas 

veterinārās zāles lieto nepareizi, tās nerada 

risku sabiedrības vai dzīvnieku veselībai 

sakarā ar rezistenci, kas izveidojas pret šīm 

vielām. 

(h) pat tad, ja pretparazītu vielas saturošas 

veterinārās zāles lieto nepareizi, tās nerada 

risku sabiedrības vai dzīvnieku veselībai 

sakarā ar rezistenci, kas izveidojas pret šīm 

vielām. 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

7.3.2016 A8-0046/294 

Grozījums Nr.  294 

Mireille D'Ornano 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinārās zāles 

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

Regulas priekšlikums 

108. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Veterināro zāļu mazumtirdzniecība ar 

tālpārdošanu 

Veterināro zāļu mazumtirdzniecība ar 

tālpārdošanu 

1. Personas, kam saskaņā ar 107. panta 

1. punktu atļauts veterinārās zāles 

piegādāt, starpniecībai izmantojot 

informācijas sabiedrības pakalpojumus 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 98/34/EK
28

 izpratnē, 
veterinārās zāles var piedāvāt fiziskām vai 

juridiskām personām, kas Savienībā veic 

uzņēmējdarbību, ar nosacījumu, ka šīs 

zāles atbilst galamērķa dalībvalsts tiesību 

aktiem. 

1. Personas, kam saskaņā ar 107. panta 

1. punktu atļauts piegādāt veterinārās zāles, 

var fiziskām vai juridiskām personām, kas 

Savienībā veic uzņēmējdarbību, internetā 

piedāvāt tikai bezrecepšu veterinārās zāles 

ar šādiem nosacījumiem: 

 (a) veterinārās zāles un receptes atbilst 

galamērķa dalībvalsts tiesību aktu 

prasībām; 

 (b) fiziska vai juridiska persona, kas 

piedāvā veterinārās zāles, ir tiesīga vai 

atbilstoši kvalificēta izplatīt recepšu un 

bezrecepšu veterinārās zāles 

iedzīvotājiem, arī ar tālpārdošanu, 

saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, 

kurā šī persona veic uzņēmējdarbību; 

 (c) šā punkta b) apakšpunktā minētā 

persona dalībvalstij, kurā tā veic 

uzņēmējdarbību, ir darījusi zināmu 

vismaz šādu informāciju: 

 i) personas vārds vai uzņēmuma 
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nosaukums un uzņēmējdarbības vietas 

pastāvīgā adrese, no kuras veterinārās 

zāles tiek piegādātas, 

 ii) datums, kad veterinārās zāles ar 

tālpārdošanu internetā pirmo reizi 

piedāvātas iedzīvotājiem, 

 iii) šajā nolūkā izmantotās tīmekļa vietnes 

adrese un attiecīgās tīmekļa vietnes 

atrašanai nepieciešamā informācija. 

 1.a Veterinārās zāles vai citas recepšu 

veterinārās zāles produktīvajiem 

dzīvniekiem ar tālpārdošanu internetā 

piedāvāt ir aizliegts. 

2. Papildus Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 2000/31/EK
29

 6. panta 

prasībām vietnēs, kur piedāvā veterinārās 

zāles, sniedz vismaz šādu informāciju: 

2. Papildus Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 2000/31/EK
29

 6. panta 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvas 2011/83/ES
29a

 6. panta 

prasībām vietnēs, kur piedāvā veterinārās 

zāles, sniedz vismaz šādu informāciju: 

(a) tās dalībvalsts kompetentās iestādes 

kontaktinformācija, kur mazumtirgotājs, 

kas piedāvā veterinārās zāles, veic 

uzņēmējdarbību; 

(a) tās dalībvalsts kompetentās iestādes 

kontaktinformācija, kur mazumtirgotājs, 

kas piedāvā veterinārās zāles, veic 

uzņēmējdarbību; 

(b) hipersaite uz vietni, kas saskaņā ar 

5. punktu izveidota dalībvalstī, kurā tas 

veic uzņēmējdarbību; 

(b) hipersaite uz vietni, kas saskaņā ar 

5. punktu izveidota dalībvalstī, kurā tas 

veic uzņēmējdarbību; 

(c) saskaņā ar 3. punktu izveidots vienotais 

logotips, kas skaidri redzami ievietots katrā 

vietnes lapā, kura attiecas uz veterināro 

zāļu tālpārdošanu iedzīvotājiem un kurā ir 

hipersaite uz ierakstu par attiecīgo 

mazumtirgotāju 5. punkta c) apakšpunktā 

minētajā pilnvaroto mazumtirgotāju 

sarakstā; 

(c) saskaņā ar 3. punktu izveidots vienotais 

logotips, kas skaidri redzami ievietots katrā 

vietnes lapā, kura attiecas uz veterināro 

zāļu tālpārdošanu iedzīvotājiem un kurā ir 

hipersaite uz ierakstu par attiecīgo 

mazumtirgotāju 5. punkta c) apakšpunktā 

minētajā pilnvaroto mazumtirgotāju 

sarakstā; 

3. Tiek izveidots visā Savienībā pazīstams 

vienots logotips, pēc kā var identificēt 

dalībvalsti, kurā persona, kas zāles 

iedzīvotājiem piedāvā tālpārdošanā, veic 

uzņēmējdarbību. Logotipu skaidri redzami 

ievieto vietnēs, kur veterinārās zāles 

piedāvā tālpārdošanā. 

3. Tiek izveidots visā Savienībā pazīstams 

vienots logotips, pēc kā var identificēt 

dalībvalsti, kurā persona, kas zāles 

iedzīvotājiem piedāvā tālpārdošanā, veic 

uzņēmējdarbību. Logotipu skaidri redzami 

ievieto vietnēs, kur veterinārās zāles 

piedāvā tālpārdošanā. 

4. Komisija vienotā logotipa projektu 

pieņem ar īstenošanas aktiem. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

4. Komisija vienotā logotipa projektu 

pieņem ar īstenošanas aktiem. Minētos 

īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
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145. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

145. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. 

5. Katra dalībvalsts izveido veterināro zāļu 

tālpārdošanai veltītu vietni, kurā sniedz 

vismaz šādu informāciju: 

5. Katra dalībvalsts izveido veterināro zāļu 

tālpārdošanai veltītu vietni, kurā sniedz 

vismaz šādu informāciju: 

(a) informāciju par valsts tiesību aktiem, 

kas piemērojami, veterinārās zāles 

piedāvājot tālpārdošanā ar informācijas 

sabiedrības pakalpojumu starpniecību, arī 

informāciju par iespējamām dalībvalstu 

atšķirībām attiecībā uz veterināro zāļu 

piedāvājuma klasifikāciju; 

(a) informāciju par valsts tiesību aktiem, 

kas piemērojami, veterinārās zāles 

piedāvājot tālpārdošanā internetā, arī 

informāciju par iespējamām dalībvalstu 

atšķirībām attiecībā uz veterināro zāļu 

piedāvājuma klasifikāciju; 

(b) informāciju par vienoto logotipu; (b) informāciju par vienoto logotipu; 

(c) sarakstu ar mazumtirgotājiem, kas 

dalībvalstī veic uzņēmējdarbību un kam 

izsniegtas atļaujas saskaņā ar 1. punktu 

iedzīvotājiem tālpārdošanā piedāvāt 

veterinārās zāles, izmantojot informācijas 

sabiedrības pakalpojumus, kā arī šo 

mazumtirgotāju vietņu adreses; 

(c) sarakstu ar mazumtirgotājiem, kas 

dalībvalstī veic uzņēmējdarbību un kam 

izsniegtas atļaujas saskaņā ar 1. punktu 

iedzīvotājiem tālpārdošanā internetā 

piedāvāt veterinārās zāles, kā arī šo 

mazumtirgotāju vietņu adreses. 

Dalībvalstu izveidotajās vietnēs ir 

hipersaite uz Aģentūras vietni, kas 

izveidota saskaņā ar 6. punktu; 

 (ca) informāciju par drošas zāļu 

iznīcināšanas procedūrām, norādot valsts 

vai privātā sektora struktūru, kas valsts 

vai vietējā līmenī ir atbildīga par 

neizlietotu veterināro zāļu iznīcināšanas 

un to savākšanas punktu bezmaksas 

pakalpojumiem; 

 (cb) dalībvalstu tīmekļa vietnēs ir arī 

hipersaites uz tīmekļa lapām, ko 

izveidojušas struktūras, kuras dalībvalstīs 

ir atbildīgas par to mazumtirgotāju 

uzskaiti, kam attiecīgajā valstī ir 

izsniegtas atļaujas. 

Dalībvalstu izveidotajās vietnēs ir 

hipersaite uz Aģentūras vietni, kas 

izveidota saskaņā ar 6. punktu. 

 

6. Aģentūra izveido vietni, kurā sniedz 

informāciju par vienoto logotipu. 

Aģentūras vietnē tieši minēts, ka 

dalībvalstu vietnēs ir informācija par 

personām, kurām ir izsniegta atļauja 

attiecīgajā dalībvalstī veterinārās zāles 

6. Aģentūra izveido vietni, kurā sniedz 

informāciju par vienoto logotipu. 

Aģentūras vietnē tieši minēts, ka 

dalībvalstu vietnēs ir informācija par 

personām, kurām ir izsniegta atļauja 

attiecīgajā dalībvalstī veterinārās zāles 
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iedzīvotājiem piedāvāt tālpārdošanā, 

izmantojot informācijas sabiedrības 

pakalpojumus. 

iedzīvotājiem piedāvāt tālpārdošanā 

internetā. Aģentūras vietne ir saistīta ar 

tīmekļa lapām, ko izveidojušas attiecīgās 

dalībvalstu struktūras, kuras ir atbildīgas 

par to mazumtirgotāju uzskaiti, kam 

attiecīgajā valstī ir izsniegtas atļaujas. 

7. Attiecībā uz zālēm, ko kādas dalībvalsts 

teritorijā mazumtirdzniecībā iedzīvotājiem 

piedāvā tālpārdošanā, izmantojot 

informācijas sabiedrības pakalpojumus, 

dalībvalstis var uzlikt ar sabiedrības 

veselības aizsardzību pamatotus 

nosacījumus. 

7. Attiecībā uz zālēm, ko kādas dalībvalsts 

teritorijā mazumtirdzniecībā iedzīvotājiem 

piedāvā tālpārdošanā, izmantojot 

informācijas sabiedrības pakalpojumus, 

dalībvalstis var uzlikt ar sabiedrības 

veselības aizsardzību pamatotus 

nosacījumus. 

 7.a Dalībvalstis veic vajadzīgos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

personām, kas nav minētas 1. punktā un 

kas internetā piedāvā iedzīvotājiem 

veterinārās zāles tālpārdošanā un 

darbojas attiecīgo dalībvalstu teritorijā, 

tiek efektīvi piemērotas samērīgas un 

preventīvas sankcijas pārkāpuma vai 

nelikumīgas prakses gadījumā vai arī par 

profesionālās rīcības kodeksa 

neievērošanu. 

 7.b Ne vēlāk kā [sešu] mēnešu laikā, 

skaitot no dienas, kad sāk piemērot šo 

regulu, Komisija pieņem pamatnostādnes, 

lai palīdzētu dalībvalstīm izveidot 

saskaņotu digitālo recepšu sistēmu visā 

Savienībā, tostarp veterināro zāļu recepšu 

pārrobežu kontrolei paredzētus 

pasākumus. 

__________________ __________________ 

28
 Eiropas Parlamenta un Padomes 

1998. gada 22. jūnija Direktīva 98/34/EK, 

kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību 

tehnisko standartu un noteikumu, un 

Informācijas sabiedrības pakalpojumu 

noteikumu sfērā (OV L 204, 21.7.1998., 

37. lpp.). 

28
 Eiropas Parlamenta un Padomes 

1998. gada 22. jūnija Direktīva 98/34/EK, 

kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību 

tehnisko standartu un noteikumu, un 

Informācijas sabiedrības pakalpojumu 

noteikumu sfērā (OV L 204, 21.7.1998., 

37. lpp.). 

29
 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 

par dažiem informācijas sabiedrības 

pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 

elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 

29
 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 

par dažiem informācijas sabiedrības 

pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 

elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
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(„Direktīva par elektronisko tirdzniecību”) 

( OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.). 

(„Direktīva par elektronisko tirdzniecību”) 

( OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.). 

 29a
 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 25. oktobra 

Direktīva 2011/83/ES par patērētāju 

tiesībām un ar ko groza Padomes 

Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes 

Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 

22.11.2011., 64. lpp.). 

Or. en 

 

 


