
12 Global Onsdag den 16. november 2016
.

HER ER PLADS TIL 

STORE TANKER … 

Ring og få en snak 
med os på 7682 3380

www.hotelvejlefjord.dk

KURSUS− OG KONFERENCESTEDER

EU-Domstolen har i en ny
dom slået fast, at fastsættel-
se af ens priser for apotekers
salg af receptpligtige hu-
manmedicinske lægemidler
er uforenelig med den frie
bevægelighed for varer og
ikke kan retfærdiggøres i
hensynet til menneskers liv
og sundhed.

Sagens baggrund er, at
Tyskland har vedtaget en
bestemmelse om, at der skal
sikres ens priser for salg fra
apotekerne, for så vidt angår
lægemidler, der ikke må sæl-
ges uden for apotekerne.

Det blev i en sag afgøren-
de, om lovbestemmelsen er
forenelig med EU-retten.
Det skete, da den tyske fore-
ning Deutsche Parkinson
Vereinigung (DPV) – som er
en samarbejdsorganisation,
hvis formål er at forbedre le-
vevilkårene for Parkinson-
patienter og deres familier –
havde indgået en aftale med
det hollandske postordre-
apotek DocMorris om, at
medlemmer af foreningen
kunne opnå forskellige
bonusser ved bestilling af
receptpligtige lægemidler
hos det hollandske post-
ordreapoteket.

En tysk forening Zentrale zur
Bekämpfung unlauteren
Wettbewerbs (ZBUW), som
beskytter mod urimelig kon-
kurrence, anlagde sag angå-
ende bonusordningens
overensstemmelse med den
tyske lovgivning, som be-

stemmer, at der skal være
ens priser på lægemidler. 

Sagen blev anlagt ved
Landgericht Düsseldorf (den
regionale ret i første instans
i Düsseldorf, Tyskland), som
gav ZBUV medhold og for-
bød DVP at anbefale bonus-
ordningen til sine medlem-
mer. 

DVP appellerede afgørel-
sen til Oberlandesgericht
Düsseldorf (den regionale
appeldomstol i Düsseldorf),
som imidlertid henviste
sagen til EU-Domstolen
med henblik på at få klar-
hed over, hvorvidt den nati-
onale regel om prisbinding
for apotekers salg af recept-
pligtige humanmedicinske
lægemidler er forenelig med
den frie bevægelighed for
varer.

For det første undersøger
domstolen, om den natio-
nale ordning udgør en
såkaldt foranstaltning med
tilsvarende virkning som en

kvantitativ indførelses-
restriktion, hvilket traktaten
som udgangspunkt for-
byder.

Domstolen bemærker ind-
ledningsvis, at de frie vare-
bevægelser udgør et grund-
læggende princip i trakta-
ten, som har fundet udtryk i
forbuddet mod kvantitative
indførelsesrestriktioner samt
alle foranstaltninger med
tilsvarende virkning mellem
medlemsstaterne.

Domstolen henviser til sin
faste praksis siden Dasson-
ville-dommen, hvorefter
forbuddet mod foranstalt-
ninger med tilsvarende virk-
ning som kvantitative re-
striktioner omfatter alle for-
anstaltninger fra medlems-
staterne, som direkte eller
indirekte, aktuelt eller po-
tentielt, kan hindre sam-
handlen mellem medlems-
staterne.

Selvom det er ubestridt, at

ordningen gælder for både
apoteker, der er beliggende i
Tyskland, og apoteker belig-
gende i andre medlemssta-
ter, har prisbindingen større
ulemper for apoteker uden
for Tyskland end for apote-
ker, der befinder sig på det
tyske område. Dette kan
hindre adgangen til det ty-
ske marked for produkter fra
andre medlemsstater. 

Domstolen bemærker i
den forbindelse, at salg via
internettet udgør et mere
betydningsfuldt middel –
hvis ikke det eneste middel
– for udenlandske apoteker,
som ønsker direkte at nå ud
på det tyske marked. Dertil
kommer, at for postordre-
apotekerne kan priskonkur-
rencen spille en større rolle
end for de traditionelle apo-
teker, som i princippet bedre
end postordreapotekerne
kan give patienterne indivi-
duel rådgivning og sikre be-
folkningens forsyning med
lægemidler i nødstilfælde.

På den baggrund finder
domstolen, at fastsættelsen
af ens salgspriser rammer
apoteker beliggende uden
for Tyskland hårdere, hvil-
ket kan medføre større
ulemper for adgangen til
markedet for varer fra andre
medlemsstater end for in-
denlandske varer. Derfor
konkluderer domstolen, at
lovgivningen udgør en for-
anstaltning med tilsvarende
virkning som en kvantitativ
indførelsesrestriktion.

For det andet undersøger
domstolen, om den omtvi-
stede tyske lovgivning alli-
gevel kan begrundes i hen-
synet til menneskers liv og
sundhed, som udgør et lov-
ligt traktatfæstet hensyn,
hvilket domstolen kommer
frem til, at den i den nærvæ-
rende sag ikke kan.

Domstolen bemærker ind-
ledningsvis, at i henhold til

den faste praksis skal und-
tagelser til de frie varebevæ-
gelser fortolkes indskræn-
kende. Domstolen har imid-
lertid ligeledes fastslået, at
hensynet til menneskers liv
og sundhed står øverst
blandt de goder og interes-
ser, som er beskyttet ved
traktaten, og at det som ud-
gangspunkt tilkommer
medlemsstaterne at træffe
bestemmelse om det niveau
for beskyttelsen af den of-
fentlige sundhed, som de
ønsker at sikre, og hvorledes
dette niveau skal nås. 

Eftersom niveauet kan
variere fra medlemsstat til
medlemsstat, har disse en
skønsbeføjelse.

Den tyske regering har
gjort gældende, at ordnin-
gen med ens priser er be-
grundet i hensynet til at sik-
re den tyske befolkning en
pålidelig lægemiddelforsy-
ning af god kvalitet.

Ifølge den tyske regering
har ordningen særligt til
formål at sikre, at postordre-
apotekerne ikke deltager i
en ødelæggende priskonkur-
rence, der vil medføre, at
apoteker forsvinder i land-
distrikterne, da sådanne
apoteker, ifølge den tyske
regering, alene kan sikre en
pålidelig lægemiddelforsy-
ning af god kvalitet.

Selvom domstolen anerken-
der, at formålet om at sikre
en pålidelig lægemiddelfor-
syning af god kvalitet på he-
le det nationale område ud-
gør et legitimt hensyn, skal
ordningen imidlertid over-
holde proportionalitetsprin-
cippet. Det indebærer, at
ordningen skal være egnet
til at sikre virkeliggørelsen af
de(t) legitime formål, den
forfølger, og ikke må gå ud
over, hvad der er nødven-
digt for at opnå dette for-
mål. Bevisbyrden herfor på-

hviler medlemsstaten.
Domstolen bemærker, at

den omhandlede nationale
ordnings egnethed og nød-
vendighed ikke underbygges
af nogen oplysninger, der
opfylder kravene til propor-
tionalitetsprincippet. Tvært-
imod tyder visse oplysnin-
ger på, at en øget priskon-
kurrence mellem apoteker-
ne ville være gavnlig for en
ensartet forsyning med læ-
gemidler, idet det tilskynder
til placering af apoteker i
områder, hvor det lave antal
apoteker gør det muligt at
opkræve højere priser.

For så vidt angår argumentet
om forsyning med recept-
pligtige lægemidler af god
kvalitet, fastslår domstolen,
at den tyske regering ikke
har godtgjort, at postordre-
apotekerne uden den om-
handlede ordning ville være
i stand til at deltage i en
priskonkurrence.

Desuden er de forelagte
oplysninger utilstrækkelige
til at godtgøre, at en pris-
konkurrence på receptpligti-
ge lægemidler ville have en
negativ indvirkning på de
traditionelle apotekers ud-
øvelse af virksomhed af al-
men interesse. Domstolen
henviser til Generaladvoka-
tens forslag til afgørelse og
bemærker, at det omvendt
kunne vise sig, at de tradi-
tionelle apoteker, når de
blev stillet over for en pris-
konkurrence fra postordre-
apotekerne, ville være til-
skyndet til at udvikle sådan-
ne aktiviteter.

Spørgsmålet om, hvorvidt
der er en reel fare for den
menneskelige sundhed, skal
måles på grundlag af viden-
skabelige undersøgelser og
ikke generelle betragtninger.
Domstolen konkluderer så-
ledes, at den omtvistede
ordning ikke kan begrundes
i hensynet til beskyttelse af
menneskers liv og sundhed.

Dommen illustrerer, at
princippet om varernes frie
bevægelighed kan finde an-
vendelse, såfremt medlems-
staterne vedtager lovgiv-
ning, som indeholder pris-
binding. I sagen om lovlig-
heden af bonusordningen
aftalt mellem det holland-
ske postordreapotek og den
tyske forenings medlemmer
får dommen den betydning,
at selvom ordningen findes
at overtræde den tyske lov-
givning, vil den ikke være
ulovlig, da lovgivningen
strider mod varernes frie
bevægelighed. 

KONKURRENCE: Ens priser på receptpligtig medicin strider mod varernes frie bevægelighed 
og kan ikke begrundes i hensynet til beskyttelse af menneskers liv og sundhed.
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En tysk forening, hvis 
formål er at forbedre
levevilkårene for
Parkinson-patienter,
havde indgået en aftale 
med et hollandsk postordre-
apotek. Aftalen endte 
ved EU-Domstolen.
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