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Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στις υποθέσεις C-468/06 έως C-478/06 

Σωτ. Λέλος και Σία EE (κ.λπ.) κατά GlaxoSmithKline ΑΕΒΕ  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ RUIZ-JARABO ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΑΡΝΗΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΩΝ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΟ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Στην υπόθεση δεν συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι σχετικοί µε την κρατική παρέµβαση στην 
αγορά, οι οποίοι θα δικαιολογούσαν τη συµπεριφορά της 

Η επιχείρηση GlaxoSmithKline plc διανέµει στην Ελλάδα µέσω της θυγατρικής της GSK ΑΕΒΕ 
ορισµένα σκευάσµατα για τα οποία κατέχει δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (Imigran για την ηµικρανία, 
Lamictal για την επιληψία και Serevent για το άσθµα). Από πολλών ετών, οι εκκαλούσες 
εταιρίες (µεσάζοντες χονδρέµποροι) αγοράζουν τα φάρµακα αυτά προκειµένου να εφοδιάσουν, 
στη συνέχεια, την ελληνική αγορά, καθώς και την αγορά άλλων χωρών (Γερµανία και Ηνωµένο 
Βασίλειο), όπου το επιστρεφόµενο στους ασθενείς ποσό ανά φάρµακο υπερβαίνει κατά πολύ το 
αντίστοιχο ποσό στην Ελλάδα. Το 2000, η GSK µετέβαλε το σύστηµά της διανοµής στην 
Ελλάδα και έπαυσε να εκτελεί τις παραγγελίες των χονδρεµπόρων, χρησιµοποιώντας την εταιρία 
Farmacenter AE για τον εφοδιασµό των νοσοκοµείων και των φαρµακείων. Η διαφορά που 
ανέκυψε οδήγησε ήδη σε µια πρώτη υποβολή προδικαστικού ερωτήµατος ενώπιον του 
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1. 

Ενώπιον των ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων, η Σωτ. Λέλος και Σία EE και άλλοι 
χονδρέµποροι υποστήριξαν ότι η διακοπή εφοδιασµού από την GSK και η διάθεση των 
φαρµάκων στο εµπόριο µέσω της Farmacenter συνιστούσαν πράξεις αθέµιτου ανταγωνισµού και 
κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεως της GSK. Το Τριµελές Εφετείο Αθηνών υπέβαλε, τότε, µια 
σειρά προδικαστικών ερωτηµάτων σε σχέση µε το κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισµού και την 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως, καθώς και µε τις παράλληλες εξαγωγές φαρµάκων από την 
Ελληνική ∆ηµοκρατία προς άλλα κράτη µέλη.  

Ο γενικός εισαγγελέας Dámaso Ruiz-Jarabo υπενθυµίζει ότι η διάταξη της Συνθήκης που 
απαγορεύει την καταχρηστική εκµετάλλευση δεσπόζουσας θέσεως δεν επιτρέπει καµιά 
απαλλαγή. Εξάλλου, θεωρεί ότι δεν µπορούν να προσαφθούν, βάσει της Συνθήκης, στις 

                                                 
1 Απόφαση της 31ης Μαΐου 2005 στην υπόθεση ΣΥΦΑΙΤ κ.λπ., C-53/03 (βλ. επίσης ανακοινωθέν τύπου), µε την 
οποία το ∆ικαστήριο απέρριψε την αίτηση, κρίνοντας εαυτό αναρµόδιο να απαντήσει στο όργανο που είχε υποβάλει 
το ερώτηµα (Επιτροπή Ανταγωνισµού), επειδή αυτό εστερείτο δικαιοδοτικού χαρακτήρα. 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=el&num=79949468C19030053&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
http://curia.europa.eu/el/actu/communiques/cp05/aff/cp050048el.pdf


εταιρίες µε δεσπόζουσα θέση πράξεις καθεαυτές καταχρηστικές, ακόµη και αν τα 
περιστατικά της υποθέσεως δεν αφήνουν περιθώριο αµφιβολίας ούτε ως προς την πρόθεσή 
τους ούτε ως προς το βλαπτικό για τον ανταγωνισµό αποτέλεσµα των πράξεων αυτών. 
Αντιθέτως, οι πράξεις αυτές είναι δυνατόν να τύχουν αντικειµενικής δικαιολογήσεως. 

Κατ’ αρχάς, σύµφωνα µε τον γενικό εισαγγελέα, η ευρωπαϊκή αγορά φαρµάκων είναι µία 
ατελής αγορά, η οποία παρουσιάζει περιορισµένο βαθµό εναρµονίσεως και χαρακτηρίζεται 
από την κρατική παρέµβαση στις τιµές και στα δηµόσια συστήµατα καλύψεως των 
φαρµακευτικών δαπανών και από την υποχρέωση εφοδιασµού και στην οποία τα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας δηµιουργούν εύκολα δεσπόζουσες θέσεις για τους φορείς των σχετικών 
δικαιωµάτων.  

Εντούτοις, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι το σύστηµα ρυθµίσεως των τιµών των 
φαρµάκων δεν εκφεύγει εντελώς της επιρροής των παραγωγών τους, οι οποίοι τις 
διαπραγµατεύονται µε τις υγειονοµικές αρχές των κρατών µελών. Επίσης, η υποχρέωση 
διασφαλίσεως του εφοδιασµού δεν δικαιολογεί τους περιορισµούς των προµηθειών προς τους 
ανταγωνιστές χονδρεµπόρους, διότι οι ανάγκες των ασθενών ενός κράτους µέλους δεν 
υπόκεινται σε ξαφνικές µεταβολές και τα στατιστικά στοιχεία για τις ασθένειες είναι αξιόπιστα 
και παρέχουν στις επιχειρήσεις σχετική δυνατότητα προβλέψεως που τους επιτρέπει να 
προσαρµόζονται στην αγορά.  

Ακολούθως, σύµφωνα µε ορισµένες αποφάσεις του ∆ικαστηρίου, µία συµπεριφορά όπως αυτή 
της GSK θα µπορούσε να δικαιολογηθεί από την προστασία των νόµιµων εµπορικών της 
συµφερόντων. Στη συγκεκριµένη, όµως, υπόθεση, ο γενικός εισαγγελέας δεν δέχεται την 
ύπαρξη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της απώλειας εσόδων λόγω του παράλληλου 
εµπορίου και του περιορισµού των επενδύσεων του παραγωγού στην έρευνα και ανάπτυξη. 
Στην πραγµατικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ευνοϊκό περιβάλλον στις επιχειρήσεις, 
ενθαρρύνοντάς τες να µειώνουν τις δαπάνες έρευνας και αναπτύξεως µέσω της απαλλαγής ανά 
κατηγορία των οριζόντιων συµφωνιών τέτοιας φύσεως.  

Τέλος, ο γενικός εισαγγελέας προτείνει να παρέχεται στις επιχειρήσεις µε δεσπόζουσα θέση η 
δυνατότητα να αποδεικνύουν την οικονοµική αποτελεσµατικότητα της φερόµενης ως 
καταχρηστικής συµπεριφοράς τους. Στην προκειµένη περίπτωση, βέβαια, θεωρεί ότι δυστυχώς –
πλην των αρνητικών συνεπειών του παράλληλου εµπορίου– η GSK δεν ανέφερε κανένα θετικό 
αποτέλεσµα του περιορισµού που επέβαλε στις παραδόσεις φαρµάκων προς τους 
χονδρεµπόρους.  

Ως εκ τούτου, ο γενικός εισαγγελέας Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer προτείνει το ∆ικαστήριο να 
απαντήσει στα προδικαστικά ερωτήµατα ότι η άρνηση µιας επιχειρήσεως µε δεσπόζουσα θέση 
να ικανοποιήσει πλήρως τις παραγγελίες που της απευθύνουν οι χονδρέµποροι φαρµάκων, η 
οποία οφείλεται στην πρόθεσή της να περιορίσει τη ζηµία που της προκαλεί το παράλληλο 
εµπόριο, αποτελεί καταχρηστική συµπεριφορά. Ωστόσο, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να 
δικαιολογήσει τη συµπεριφορά της κατά τρόπο αντικειµενικό, προσκοµίζοντας σχετικά µε τη 
ρύθµιση της αγοράς στοιχεία, τα οποία την εξαναγκάζουν να συµπεριφερθεί κατ’ αυτόν τον 
τρόπο προκειµένου να υπερασπίσει τα νόµιµα εµπορικά της συµφέροντα (στα στοιχεία αυτά, 
ωστόσο, δεν συµπεριλαµβάνονται το σύστηµα καθορισµού των τιµών των φαρµάκων, η 
υποχρέωση εφοδιασµού ή οι επιπτώσεις στα κίνητρα για καινοτοµία). 

 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η γνώµη του γενικού εισαγγελέα δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο. Έργο του 
γενικού εισαγγελέα είναι να προτείνει στο ∆ικαστήριο, µε πλήρη ανεξαρτησία, νοµική λύση 



για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ES, DE, EL, EN, FR, IT, PL 

Το πλήρες κείµενο των προτάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-468/06  

Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της αναπτύξεως των προτάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

Στιγµιότυπα από την απαγγελία των προτάσεων διατίθενται στο EbS “Europe by Satellite”, 
υπηρεσία παρεχόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας, 
L-2920 Λουξεµβούργο Τηλ.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 ή B-1049 Βρυξέλλες, 

Τηλ: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956. 

 
 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el&Submit=Submit&alldocs=alldocs&numaff=C-468/06

