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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la omogenizarea 
reglementărilor naționale privind comercializarea medicamentelor online

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât comerțul electronic cu medicamente proliferează pe zi ce trece, din cauza 
multiplicării site-urilor specializate în vânzarea în special a produselor pentru slăbit, 
pentru combaterea impotenței și pentru atenuarea durerii, care atrag mii de utilizatori 
datorită garanției anonimatului și a posibilității de a achiziționa medicamente care nu 
sunt disponibile în țara proprie;

B. întrucât, din punct de vedere normativ, situația în Europa este foarte eterogenă: vânzarea 
online a medicamentelor este reglementată de ceva timp doar în țări precum Anglia, 
Germania și Olanda, unde se poate achiziționa orice tip de produs datorită verificării de 
către administrația serviciilor a rețetelor online eliberate de farmacii autorizate;

C. întrucât, dimpotrivă, cetățenii italieni, de exemplu, nu pot cumpăra medicamente online 
în Italia pentru că legislația interzice expres acest lucru, dar le pot cumpăra în mod liber 
de pe site-urile străine din statele membre ale UE, care sunt autorizate legal să le 
comercializeze, deoarece, în ceea ce privește achizițiile pe internet - conform 
principiului că legislația aplicabilă contractului este cea din țara în care acesta a fost 
încheiat - acestea fac obiectul aplicării legislației țării în care s-a făcut achiziția;

D. întrucât, în piața europeană comună, bazată pe libera circulație a persoanelor și a 
bunurilor, interzicerea achiziționării de medicamente online pare foarte anacronică, cu 
atât mai mult dacă se ține seama de diferențele dintre legislațiile naționale ale statelor 
membre;

E. întrucât, cumpărând medicamente online, consumatorul este expus riscului de a primi 
medicamente contrafăcute, de a primi medicamente a căror etichetare prezintă, deliberat 
și fraudulos, informații înșelătoare cu privire la conținutul și originea produsului, 
precum și de a-i fi furate datele personale și banii;

F. întrucât datele LegitScript, organism din SUA, care este singurul serviciu de verificare 
și control al farmaciilor online recunoscut oficial de federațiile farmaciștilor, confirmă 
gravitatea și extinderea la nivel mondial a difuzării de medicamente contrafăcute sau 
ilegale; întrucât, conform unor date mai recente, din cele 227 792 de farmacii online 
monitorizate, dintre care 40 238 active, doar 246 (0,6%) sunt ilegale,

1. invită Comisia să prezinte o nouă propunere de regulament care să omogenizeze 
reglementările naționale privind vânzarea online a medicamentelor.


