
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1904 

ze dne 29. října 2021, 

kterým se přijímá design společného loga pro maloobchodní prodej veterinárních léčivých 
přípravků na dálku 

(Text s významem pro EHP) 

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých 
přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (1), a zejména čl. 104 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Osoby, které mají povolení vydávat veterinární léčivé přípravky v souladu s článkem 103 nařízení (EU) 2019/6, 
mohou tyto přípravky za určitých podmínek nabízet k prodeji na dálku. Aby bylo pro veřejnost snadněji zjistitelné, 
zda je internetová stránka nabízející tyto přípravky k prodeji na dálku k takovému prodeji na dálku zákonně 
zmocněna, má být přijato společné logo, které bude obsahovat hypertextový odkaz na internetové stránky 
příslušného orgánu dotčeného členského státu se seznamem maloobchodníků, kteří mají povolení nabízet 
veterinární léčivé přípravky k prodeji na dálku.

(2) Design společného loga pro výdej veterinárních léčivých přípravků na dálku má obsahovat grafický design, jakož 
i hypertextový odkaz na seznam maloobchodníků, kteří mají povolení nabízet veterinární léčivé přípravky k prodeji 
na dálku, na internetových stránkách příslušného orgánu dotčeného členského státu.

(3) V souladu s většinovými stanovisky členských států vyjádřenými na zasedání Stálého výboru pro veterinární léčivé 
přípravky dne 2. prosince 2019 a s cílenou e-mailovou konzultací se zúčastněnými stranami ze dne 
26. listopadu 2019 by společné logo mělo být vytvořeno na základě rovnocenného loga humánních léčivých 
přípravků (2). Toto logo se v praxi prokázalo jako účinné tím, že veřejnosti umožňuje ověřit, zda je maloobchodník 
zákonně zmocněn prodávat léčivé přípravky on-line. Aby se grafický design odlišil od stávajícího loga humánních 
léčivých přípravků, měla by být použita jiná barva a doplněna písmena „vet“ (akronym pro „veterinární“).

(4) Toto nařízení by se mělo v souladu s čl. 153 odst. 1 nařízení (EU) 2019/6 použít ode dne 28. ledna 2022.

(5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Design společného loga uvedeného v čl. 104 odst. 6 nařízení (EU) 2019/6 se řídí vzorem uvedeným v příloze.

(1) Úř. věst. L 4, 7.1.2019, s. 43.
(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 699/2014 ze dne 24. června 2014 o designu společného loga označujícího osoby nabízející léčivé 

přípravky k prodeji veřejnosti na dálku a o technických, elektronických a kódovacích požadavcích k ověření jeho pravosti (Úř. věst. 
L 184, 25.6.2014, s. 5).
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Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 28. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2021.

Za Komisi
předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN
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PŘÍLOHA 

(1) Vzor společného loga uvedený v článku 1 je následující:

(2) Referenční barvy jsou následující:

PANTONE 647 CMYK 88/50/12/0 RGB 63/107/162, PANTONE 2925 CMYK 78/28/0/0 RGB 78/138/224, PANTONE 
2905 CMYK 45/10/0/0 RGB 159/195/239 a PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204.

(3) Státní vlajka členského státu, kde je usazen maloobchodník vydávající veterinární léčivé přípravky veřejnosti na dálku 
prostřednictvím služeb informační společnosti, je vložena do bílého obdélníku uprostřed (levé strany) společného loga.

(4) Jazyk textu společného loga stanoví členský stát, kde je usazen maloobchodník vydávající veterinární léčivé přípravky 
veřejnosti na dálku prostřednictvím služeb informační společnosti.

(5) Společné logo má minimální šířku 90 pixelů.

(6) Společné logo je statické.

(7) Pokud se logo používá na barevném podkladu, na kterém je symbol špatně viditelný, je možné ohraničit logo vnější 
linií, která zlepší kontrast s barvami podkladu.

(8) Hypertextový odkaz uvedený v čl. 104 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) 2019/6 mezi internetovou stránkou 
maloobchodníka majícího povolení vydávat veterinární léčivé přípravky veřejnosti na dálku prostřednictvím služeb 
informační společnosti a internetovou stránkou, která obsahuje vnitrostátní seznam uvedený v čl. 104 odst. 8 písm. c) 
nařízení, je stálý a vzájemný.
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