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Predlog resolucije Evropskega parlamentao uskladitvi nacionalnih ureditev o spletni 
prodaji zdravil

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A. ker postaja elektronska prodaja zdravil iz dneva v dan obsežnejša, saj se množijo spletna 
mesta, ki so specializirana za prodajo zlasti izdelkov za hujšanje, ter proti impotenci in 
bolečinam; ker ta spletna mesta privabljajo na tisoče uporabnikov, saj jim zagotavljajo 
anonimnost in možnost nakupa zdravil, ki v njihovi državi niso na voljo;

B. ker je z normativnega vidika stanje v Evropi še vedno zelo neenotno: spletna prodaja 
zdravil je že dolgo urejena le v Angliji, Nemčiji in na Nizozemskem, kjer je mogoče 
kupiti kakršni koli izdelek, saj lahko lekarne, ki imajo dovoljenje za opravljanje takih 
storitev, preverijo recept prek spleta;

C. ker v nasprotju s tem, recimo, italijanski državljani ne morejo v Italiji kupiti zdravil prek 
spleta, saj zakonodajalec to pogosto prepoveduje, lahko pa to brez omejitev storijo na 
tujih spletnih mestih držav članic EU, ki imajo zakonito dovoljenje za prodajo, saj za 
nakup prek spleta velja pravo države, v kateri je bil nakup opravljen, v skladu z 
načelom, po katerem za pogodbo velja pravo države sklenitve;

D. ker se na skupnem evropskem trgu, ki temelji na svobodnem gibanju ljudi in blaga, 
prepoved spletnega nakupa zdravil zdi zastarela, še posebej, če upoštevamo razlike med 
nacionalnimi zakonodajami samih držav članic;

E. ker je pri spletnem nakupu zdravil potrošnik izpostavljen tveganju, da bo prejel 
ponarejena zdravila oziroma zdravila, pri katerih je etiketa naklepno in goljufivo 
sestavljena tako, da daje napačne informacije o vsebini in poreklu izdelka, poleg tega pa 
je tak potrošnik tudi oropan osebnih podatkov in denarja;

F. ker resnost stanja in vse večjo razširjenost ponarejenih ali nezakonitih zdravil na 
svetovni ravni potrjujejo zlasti podatki ameriške službe LegitScript, edine službe za 
preverjanje in nadzor spletnih lekarn, ki jo uradno priznavajo združenja farmacevtov; 
ker po zadnjih podatkih od 227 792 spletnih lekarn pod nadzorom, od katerih je 40 238 
dejavnih, jih le 246 (0,6 %) posluje zakonito;

1. poziva Komisijo, naj vloži nov predlog uredbe, ki bi poenotil nacionalno ureditev 
spletne prodaje zdravil.


