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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στις υποθέσεις C-468/06 έως 478/06 

Σωτ. Λέλος και Σία κ.λπ. κατά GlaxoSmithKline ΑΕΒΕ Φαρµακευτικών Προϊόντων 

ΜΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΤΗ ∆ΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΤΑΝ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΩΝ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΜΠΟ∆ΙΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Ο συνήθης χαρακτήρας των παραγγελιών πρέπει να προσδιορίζεται σε συνάρτηση προς τις ανάγκες 
της οικείας εθνικής αγοράς και τις προηγούµενες εµπορικές σχέσεις 

Η GlaxoSmithKline ΑΕΒΕ είναι η ελληνική θυγατρική της GlaxoSmithKline plc, ερευνητικής 
φαρµακευτικής εταιρίας µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο. Η GSK ΑΕΒΕ αναλαµβάνει την 
εισαγωγή, την αποθήκευση και τη διανοµή στην Ελλάδα των φαρµακευτικών προϊόντων που 
προµηθεύει ο όµιλος GSK. Είναι επίσης κάτοχος άδειας κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά 
ορισµένων φαρµάκων, τα οποία χορηγούνται µόνο µε ιατρική συνταγή. 

Τον Νοέµβριο του 2000, η GSK ΑΕΒΕ έπαυσε να εκτελεί τις παραγγελίες των Ελλήνων 
χονδρεµπόρων που αγοράζουν τα φάρµακα αυτά για να τα διαθέσουν στην εσωτερική αγορά και 
να τα εξαγάγουν προς άλλα κράτη µέλη. Η εταιρία επικαλέστηκε έλλειψη των εν λόγω 
φαρµάκων, για την οποία δήλωσε ότι δεν έφερε ευθύνη, και, µεταβάλλοντας το σύστηµα 
διανοµής της, άρχισε να διανέµει η ίδια τα φάρµακα αυτά στα ελληνικά νοσοκοµεία και 
φαρµακεία. 

Τον Φεβρουάριο του 2001, εκτιµώντας ότι ο εφοδιασµός της εθνικής αγοράς είχε, σε κάποιο 
βαθµό, εξοµαλυνθεί και ότι τα αποθέµατα είχαν ανασυσταθεί, η GSK ΑΕΒΕ εφοδίασε και πάλι 
τους χονδρεµπόρους µε περιορισµένες ποσότητες φαρµάκων. 

Στη συνέχεια, οι χονδρέµποροι αυτοί, καθώς και ορισµένες ελληνικές ενώσεις φαρµακοποιών 
και χονδρεµπόρων, ζήτησαν από την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού να διαπιστώσει ότι η 
εφαρµοζόµενη από τις GSK ΑΕΒΕ και GSK plc πολιτική πωλήσεων φαρµάκων συνιστούσε 
κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεως που κατείχαν οι εταιρίες αυτές στις αγορές των εν λόγω 
φαρµάκων. 



Με απόφαση της 31ης Μαΐου 2005, C-53/03, ΣΥΦΑΙΤ κ.λπ. 1, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι ήταν 
αναρµόδιο να απαντήσει στα ερωτήµατα της Επιτροπής Ανταγωνισµού, επειδή το όργανο αυτό 
δεν έχει δικαιοδοτικό χαρακτήρα. 

Εν τω µεταξύ, οι χονδρέµποροι προσέφυγαν στα δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική 
πωλήσεων της GSK ΑΕΒΕ συνιστούσε παράβαση του ελληνικού και του κοινοτικού δικαίου 
ανταγωνισµού. Θεωρώντας αναγκαία την απάντηση στα ίδια ερωτήµατα µε εκείνα που είχε 
υποβάλει η Επιτροπή Ανταγωνισµού, το Εφετείο Αθηνών, ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η 
υπόθεση, υπέβαλε στο ∆ικαστήριο ερωτήµατα σχετικά µε το συµβατό των εν λόγω πρακτικών 
προς τους κοινοτικούς κανόνες. 

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει, κατ’ αρχάς, ότι απαγορεύεται ως ασύµβατη µε την κοινή αγορά, 
κατά το µέτρο που δύναται να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών, η καταχρηστική 
εκµετάλλευση, εκ µέρους µιας επιχειρήσεως, της δεσπόζουσας θέσεώς της. Η κατάχρηση αυτή 
µπορεί να συνίσταται ιδίως στον περιορισµό της παραγωγής, της διαθέσεως ή της τεχνολογικής 
αναπτύξεως επί ζηµία των καταναλωτών. 

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι, εν προκειµένω, µε την άρνησή της να ικανοποιήσει τις 
παραγγελίες των Ελλήνων χονδρεµπόρων, η GSK ΑΕΒΕ επιδιώκει να περιορίσει τις 
παράλληλες εξαγωγές τους προς τις αγορές άλλων κρατών µελών, στα οποία οι τιµές πωλήσεως 
των φαρµάκων είναι υψηλότερες. 

Στη συνέχεια, το ∆ικαστήριο εξετάζει αν συντρέχουν, στον τοµέα των φαρµακευτικών 
προϊόντων, ιδιαίτερες περιστάσεις που θα µπορούσαν, κατά κανόνα, να δικαιολογήσουν την 
άρνηση ικανοποιήσεως των παραγγελιών. 

Κατ’ αρχάς, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι οι παράλληλες εξαγωγές φαρµάκων από ένα κράτος 
µέλος στο οποίο οι τιµές είναι χαµηλές προς άλλα κράτη µέλη στα οποία οι τιµές είναι 
υψηλότερες παρέχει, κατ’ αρχήν, στους αγοραστές των φαρµάκων αυτών στα τελευταία κράτη 
µέλη µια εναλλακτική πηγή εφοδιασµού σε τιµές χαµηλότερες από αυτές των φαρµακευτικών 
εταιριών. ∆εν µπορεί, εποµένως, να υποστηριχθεί ότι οι παράλληλες εξαγωγές αποφέρουν µικρό 
µόνον όφελος στους τελικούς καταναλωτές. 

Ακολούθως, το ∆ικαστήριο εξετάζει τις τυχόν συνέπειες της κρατικής ρυθµίσεως των τιµών των 
φαρµάκων στην εκτίµηση του καταχρηστικού χαρακτήρα της αρνήσεως εφοδιασµού. Το 
∆ικαστήριο τονίζει ότι ο έλεγχος που ασκούν ορισµένα κράτη µέλη στην τιµή πωλήσεως των 
φαρµάκων ή στα ποσοστά καλύψεως του κόστους τους από τα ασφαλιστικά ταµεία δεν εξαιρεί 
εντελώς τις τιµές αυτές από την εφαρµογή του νόµου της προσφοράς και της ζήτησης. 
Μολονότι, λοιπόν, ο βαθµός κρατικής ρυθµίσεως των τιµών στον τοµέα των φαρµακευτικών 
προϊόντων δεν µπορεί να αποκλείσει την εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων για τον 
ανταγωνισµό, εντούτοις, όσον αφορά τα κράτη µέλη που διαθέτουν σύστηµα καθορισµού των 
τιµών, η κρατική παρέµβαση αποτελεί παράγοντα που µπορεί να δηµιουργήσει ευκαιρίες για το 
παράλληλο εµπόριο. Επιπλέον, οι κανόνες του ανταγωνισµού δεν µπορούν να ερµηνεύονται 
κατά τρόπον ο οποίος να µην αφήνει σε µια φαρµακευτική εταιρία µε δεσπόζουσα θέση καµιά 
άλλη επιλογή, για να υπερασπίσει τα εµπορικά της συµφέροντα, πλην της πλήρους αποχής της 
από τη διάθεση των φαρµάκων της σε κράτος µέλος στο οποίο οι τιµές τους καθορίζονται σε 
σχετικά χαµηλό επίπεδο. 

Ως εκ τούτου, µολονότι ο βαθµός ρυθµίσεως των τιµών των φαρµάκων δεν µπορεί να άρει τον 
καταχρηστικό χαρακτήρα της αρνήσεως, εκ µέρους φαρµακευτικής εταιρίας µε δεσπόζουσα 

                                                 
1 Υπόθεση C-53/03, Συλλογή 2005, σ. Ι-4609. 



θέση, να ικανοποιήσει τις παραγγελίες που τις απευθύνουν χονδρέµποροι δραστηριοποιούµενοι 
στις παράλληλες εξαγωγές, µία τέτοια επιχείρηση πρέπει, πάντως, να είναι σε θέση να λάβει 
µέτρα κατάλληλα και ανάλογα προς την ανάγκη προασπίσεως των εµπορικών της συµφερόντων. 
Για την εκτίµηση του κατάλληλου και ανάλογου χαρακτήρα, πρέπει να εξετάζεται αν οι 
παραγγελίες των χονδρεµπόρων αυτών παρουσιάζουν ασυνήθη χαρακτήρα. 

Τέλος, το ∆ικαστήριο εξετάζει τις συνέπειες της κρατικής ρυθµίσεως στον εφοδιασµό 
φαρµάκων και, ειδικότερα, το επιχείρηµα της GSK ΑΕΒΕ ότι οι επιχειρήσεις που 
πραγµατοποιούν παράλληλες εξαγωγές δεν υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις διανοµής και 
αποθηκεύσεως µε τις φαρµακευτικές εταιρίες, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται κίνδυνος 
ανατροπής του σχεδιασµού της παρασκευής και της διανοµής των φαρµάκων. 

Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει, συναφώς, ότι, σε περίπτωση που το παράλληλο εµπόριο οδηγήσει 
σε έλλειψη φαρµάκων σε µια εθνική αγορά, εναπόκειται όχι στις επιχειρήσεις µε δεσπόζουσα 
θέση, αλλά στις αρµόδιες εθνικές αρχές να ρυθµίσουν την κατάσταση αυτή, εφαρµόζοντας 
κατάλληλα και ανάλογα προς τις περιστάσεις µέτρα. 

Παρά ταύτα, ένας παραγωγός πρέπει να είναι σε θέση να προασπίσει τα εµπορικά του 
συµφέροντα όταν αντιµετωπίζει παραγγελίες ασυνήθων ποσοτήτων. 

Το ∆ικαστήριο κρίνει ότι εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να διαπιστώσει τον συνήθη 
χαρακτήρα των παραγγελιών, υπό το πρίσµα των προηγούµενων εµπορικών σχέσεων που 
διατηρούσε η φαρµακευτική εταιρία µε τους εν λόγω χονδρεµπόρους, καθώς και του όγκου 
των παραγγελιών σε σχέση µε τις ανάγκες της αγοράς του οικείου κράτους µέλους. 

Καταλήγει, δε, ότι επιχείρηση µε δεσπόζουσα θέση στην αγορά φαρµάκων, η οποία, 
προκειµένου να εµποδίσει τις παράλληλες εξαγωγές, αρνείται να ικανοποιήσει συνήθεις 
παραγγελίες, εκµεταλλεύεται καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση της. 

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

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

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-468/06 

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

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

 

 

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

