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Az Európai Parlament állásfoglalásra irányuló indítványa a gyógyszerek online 
forgalmazására vonatkozó nemzeti rendelkezések egységesítéséről

Az Európai Parlament,

– tekintettel eljárási szabályzata 133. cikkére,

A. mivel a gyógyszerek elektronikus kereskedelme napról napra növekszik, köszönhetően 
azoknak a különösen fogyasztószereknek, illetve az impotencia vagy a fájdalom elleni 
készítményeknek az értékesítésére szakosodott honlapoknak, amelyek több ezer 
felhasználót is bevonzanak az anonimitás garantálásával, illetve azzal, hogy olyan 
termékeket tudnak vásárolni, amelyek saját országukban nem elérhetők; 

B. mivel szabályozási szempontból az Unióban a helyzet továbbra is rendkívül heterogén; 
mivel a gyógyszerek internetes értékesítését egy ideje például csak Angliában, 
Németországban és Hollandiában szabályozzák, amely országokban bármilyen típusú 
termék megvásárolható az internetes számlának az ilyen szolgáltatások nyújtására 
jogosult gyógyszertárak általi ellenőrzésének köszönhetően; 

C. mivel ezzel szemben például az olasz állampolgárok Olaszországban nem tudnak 
gyógyszereket vásárolni az interneten, mert a jogalkotó ezt kifejezetten tiltja, de ezt 
szabadon megtehetik az EU más tagállamainak értékesítési engedéllyel rendelkező 
külföldi honlapjain, hiszen az arra vonatkozó elv, hogy az internetes vásárlás esetében a 
megkötött szerződés szerinti tagállam jogszabályai alkalmazandók a szerződés 
vonatkozásában, azt jelenti, hogy a vásárlás szerinti tagállam jogszabályai 
alkalmazandók;

D. mivel a személyek és áruk szabad mozgásán alapuló közös uniós piacon a gyógyszerek 
interneten való megvásárlásának tiltása rendkívül idejétmúlt, különös tekintettel a 
tagállamok nemzeti jogszabályai közötti eltérésekre;

E. mivel a gyógyszerek interneten való megvásárlása a fogyasztók számára egyrészt azzal 
a kockázattal jár, hogy hamisított gyógyszereket kapnak, vagyis olyan gyógyszereket, 
amelyek címkéi szándékosan és csalárd módon hamisak a termék összetevői és 
származása tekintetében, másrészt azzal, hogy megfosztják őket személyes adataiktól és 
pénzüktől;

F. mivel különösen az Egyesült Államok LegitScript hatóságának – az internetes 
gyógyszertárak ellenőrzését és felügyeletét ellátó egyetlen olyan szolgáltató, amelyet a 
gyógyszerészek szövetsége is hivatalosan elismer – adatai megerősítik a hamisított vagy 
jogellenes gyógyszerek világszerte való terjedésének súlyosságát;  mivel a legutóbbi 
adatok szerint 227 792 nyomon követett – 40 238 aktívan működő – internetes 
gyógyszertár közül 246 (vagyis 0,6%) jogszerű;

1. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be egy új rendeletre irányuló javaslatot a 
gyógyszerek internetes értékesítésére vonatkozó nemzeti rendelkezések egységesítése 
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érdekében.


