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Απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-168/01 

GlaxoSmithKline Services Unlimited κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ GLAXO ΝΑ ΠΩΛΕΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 
ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΣΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 

ΕΞΟ∆ΩΝ 

Μολονότι η Επιτροπή ορθώς έκρινε ότι οι γενικοί όροι πωλήσεως της GSK περιορίζουν τον 
ανταγωνισµό, καθότι δεν παρέχουν τη δυνατότητα µειώσεως της τιµής και του κόστους των 

φαρµάκων, δεν εξέτασε επαρκώς το αν οι όροι αυτοί µπορούσαν να συνεπάγονται 
οικονοµικό πλεονέκτηµα, συµβάλλοντας στη χρηµατοδότηση της καινοτοµίας στον 

φαρµακευτικό τοµέα 

Η Glaxo Wellcome (GW) είναι ισπανική θυγατρική εταιρία του οµίλου GlaxoSmithKline 
(GSK), ενός από τους κύριους παραγωγούς φαρµακευτικών προϊόντων παγκοσµίως. Τον 
Μάρτιο του 1998, υιοθέτησε νέους γενικούς όρους πωλήσεως, οι οποίοι ορίζουν ότι τα 
φάρµακα αυτά θα πωλούνται στους Ισπανούς χονδρεµπόρους σε τιµές ποικίλλουσες 
ανάλογα µε το εθνικό σύστηµα υγειονοµικής ασφάλισης που τα καλύπτει. Στην πράξη, τα 
φάρµακα που πρόκειται να καλυφθούν σε άλλα κράτη µέλη της Κοινότητας θα 
πωλούνται σε τιµή µεγαλύτερη από εκείνη που επιβάλλεται για τα φάρµακα που 
πρόκειται να καλυφθούν στην Ισπανία. Το σύστηµα αυτό καθιερώθηκε για τον 
περιορισµό του παράλληλου εµπορίου φαρµάκων µεταξύ της Ισπανίας, όπου οι 
διοικητικές αρχές ορίζουν ανώτατες τιµές, και άλλων κρατών µελών, ειδικότερα του 
Ηνωµένου Βασιλείου, όπου οι τιµές ορίζονται σε υψηλότερο επίπεδο, προκειµένου το 
εντεύθεν κέρδος να διατίθεται για την καινοτοµία. 

Η GSK κοινοποίησε στην Επιτροπή τους γενικούς όρους πωλήσεως, προκειµένου να 
εκδοθεί απόφαση που να βεβαιώνει ότι δεν απαγορεύονται από το κοινοτικό δίκαιο των 
συµπράξεων (άρθρο 81, παράγραφος 1, ΕΚ) ή, στην αντίθετη περίπτωση, απόφαση περί 
χορηγήσεως απαλλαγής (άρθρο 81, παράγραφος 3, ΕΚ), µε το σκεπτικό ότι πρόκειται για 
συµφωνία συµβάλλουσα στην τεχνική πρόοδο. 

Παράλληλα, ισπανικές και ευρωπαϊκές ενώσεις χονδρεµπόρων φαρµάκων και ένας 
Ισπανός χονδρέµπορος υπέβαλαν στην Επιτροπή καταγγελίες κατά των γενικών όρων 
πωλήσεως. 



Στις 8 Μαΐου 2001, η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι γενικοί όροι πωλήσεως απαγορεύονταν 
από το κοινοτικό δίκαιο των συµπράξεων, καθότι συνιστούσαν συµφωνία περιορίζουσα 
τον ανταγωνισµό. Έκρινε, επίσης, ότι η GSK δεν απέδειξε ότι πληρούνταν οι 
προϋποθέσεις προκειµένου η συµφωνία αυτή να τύχει απαλλαγής. Ως εκ τούτου, διέταξε 
την GSK να θέσει τέρµα στην παράβαση αυτή. 

Η GSK ζήτησε από το Πρωτοδικείο να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής στο 
σύνολό της. 

Με τη σηµερινή του απόφαση, το Πρωτοδικείο ακυρώνει µερικώς την ανάλυση της 
Επιτροπής. 

Όσον αφορά, κατ’ αρχάς, την ύπαρξη συµφωνίας µεταξύ επιχειρήσεων, το Πρωτοδικείο 
εκτιµά ότι η Επιτροπή δεν υπέπεσε σε πλάνη, καταλήγοντας ότι οι γενικοί όροι 
πωλήσεως συνιστούσαν συµφωνία. Πράγµατι, ορισµένοι Ισπανοί χονδρέµποροι 
δέχθηκαν ρητώς να ακολουθήσουν τη συµπεριφορά που τους υπέδειξε η GW. 

Όσον αφορά, ακολούθως, την ύπαρξη περιορισµού του ανταγωνισµού, το Πρωτοδικείο 
εκτιµά ότι το κύριο συµπέρασµα της Επιτροπής, ήτοι ότι οι γενικοί όροι πωλήσεως 
έχουν ως αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού, καθότι προβλέπουν 
διαφορετικές τιµές µε σκοπό τον περιορισµό του παράλληλου εµπορίου, είναι 
εσφαλµένο. Συγκεκριµένα, κατά τη νοµολογία, η  Επιτροπή οφείλει να εξετάζει τις 
συµφωνίες, λαµβάνοντας υπόψη το νοµικό και οικονοµικό τους πλαίσιο. Η Επιτροπή 
όµως δεν έλαβε δεόντως υπόψη την ιδιαιτερότητα του φαρµακευτικού τοµέα. Σε 
αντίθεση προς ό,τι ισχύει στους άλλους οικονοµικούς τοµείς, οι τιµές των φαρµάκων που 
καλύπτονται από τα εθνικά συστήµατα υγειονοµικής ασφάλισης δεν ορίζονται ελεύθερα 
από τον νόµο της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά επιβάλλονται ή ελέγχονται από τα 
κράτη µέλη. Ως εκ τούτου, δεν µπορεί να συναχθεί ότι το παράλληλο εµπόριο 
αποβλέπει στη µείωση των τιµών και στην αύξηση του οφέλους που απορρέει για τους 
τελικούς καταναλωτές, όπως θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η ειδική αυτή κανονιστική 
ρύθµιση. 

Εντούτοις, το Πρωτοδικείο φρονεί ότι η GSK δεν κατόρθωσε να ανατρέψει το 
επικουρικό συµπέρασµα της Επιτροπής, ότι οι γενικοί όροι πωλήσεως έχουν ως 
αποτέλεσµα τον περιορισµό του ανταγωνισµού. Συναφώς, δεν ασκεί επιρροή το αν 
περιορίζουν την ελευθερία δράσεως της GW και των Ισπανών χονδρεµπόρων. 
Συγκεκριµένα, κάθε σύµβαση διανοµής, λόγω της φύσεώς της, περιορίζει την αυτονοµία 
των µερών, ανάλογα µε τους όρους της. Ωστόσο, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των 
µέτρων που λαµβάνουν τα κράτη µέλη για να ανακτήσουν µέρος των κερδών που 
πραγµατοποιούν οι παράλληλοι έµποροι υπέρ των εθνικών συστηµάτων υγειονοµικής 
ασφάλισης και των ασθενών, η συγκεκριµένη εξέταση της καταστάσεως του τοµέα 
οδηγεί στη διαπίστωση ότι το παράλληλο εµπόριο οδηγεί σε περιορισµένη, αλλά 
πραγµατική, µείωση της τιµής και του κόστους των φαρµάκων. Στο µέτρο που οι 
γενικοί όροι πωλήσεως παρακωλύουν την επίτευξη του πλεονεκτήµατος αυτού, 
περιορίζουν το εντεύθεν όφελος για τους τελικούς καταναλωτές. 

Τέλος, το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι η Επιτροπή δεν προέβη σε κατάλληλη εξέταση 
της αιτήσεως απαλλαγής της GSK. Ειδικότερα, δεν εξετάστηκε σε βάθος το ζήτηµα αν 
οι γενικοί όροι πωλήσεως µπορούν να συνεπάγονται οικονοµικό πλεονέκτηµα, 
συµβάλλοντας στην καινοτοµία, η οποία διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στον 
φαρµακευτικό τοµέα. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή δεν έλαβε δεόντως υπόψη το σύνολο 
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των αντλούµενων από τα πραγµατικά περιστατικά επιχειρηµάτων και των σχετικών 
αποδεικτικών στοιχείων οικονοµικής φύσεως και δεν τεκµηρίωσε επαρκώς τα 
συµπεράσµατά της. 

∆εδοµένου ότι η Επιτροπή δεν δικαιολόγησε περαιτέρω τη θέση της όσον αφορά τις 
λοιπές προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί µια συµφωνία προκειµένου να τύχει 
απαλλαγής, η απόφαση ακυρώνεται, καθόσον απορρίπτει την αίτηση απαλλαγής της 
GSK. ∆εδοµένου ότι η ακύρωση αυτή έχει αναδροµική ισχύ, επαναφέρει την Επιτροπή 
στην κατάσταση που υφίστατο κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αιτήσεως απαλλαγής 
της GSK. Εποµένως, εναπόκειται στην Επιτροπή να επανεξετάσει την εν λόγω αίτηση, 
καθό µέρος δεν τη θίγει η ακυρωτική απόφαση. 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου µπορεί να ασκηθεί 
αναίρεση, περιοριζόµενη σε νοµικά ζητήµατα, ενώπιον του ∆ικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεώς της. 

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: CS DE EN ES EL FR HU IT NL PL PT SK SL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=T -

168/01 
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής 

Ευρώπης, κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis 
Τηλ.: (00352) 4303 2180 Fax: (00352) 4303 2674 
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