
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 2 kwietnia 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Vestre Landsret — Dania) — postępowanie 

karne przeciwko Frede’owi Damgaardowi 

(Sprawa C-421/07) ( 1 ) 

(Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Dyrektywa 
2001/83/WE — Pojęcie reklamy — Rozpowszechnianie infor
macji o produkcie leczniczym przez osobę trzecią działającą z 

własnej inicjatywy) 

(2009/C 141/16) 

Język postępowania: duński 

Sąd krajowy 

Vestre Landsret 

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym 

Frede Damgaard 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Vestre Landsret — Wykładnia art. 86 dyrektywy 2001/83/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w 
sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311, s. 
67) — Pojęcie reklamy — Rozpowszechnianie informacji o 
produkcie leczniczym przez osobę trzecią działającą z własnej 
inicjatywy i w sposób całkowicie niezależny od wytwórcy lub 
sprzedawcy tego produktu leczniczego 

Sentencja 

Artykuł 86 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odno
szącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, zmienionej 
dyrektywą 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r., należy interpretować w ten sposób, że rozpowszech
nianie przez osobę trzecią informacji o produkcie leczniczym, a w 
szczególności jego leczniczych lub profilaktycznych właściwościach, 
może zostać uznane za reklamę w rozumieniu tego artykułu, nawet 
jeśli ta osoba trzecia działa z własnej inicjatywy i w całkowicie nieza
leżny od wytwórcy lub sprzedawcy tego produktu leczniczego — z 
prawnego i faktycznego punktu widzenia — sposób. Do sądu krajo
wego należy ustalenie, czy takie rozpowszechnianie stanowi formę 
obwoźnej informacji, działalności agitacyjnej lub motywowania ukie
runkowanego na zachęcanie do przepisywania, dostarczania, sprzedaży 
lub konsumpcji produktów leczniczych. 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.11.2007 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
— AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis 
Idioktisias AE przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich 

(Sprawa C-425/07 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Konkurencja — Odrzucenie przez Komisję 
skargi — Poważne zakłócenia wspólnego rynku — Brak inte

resu wspólnotowego) 

(2009/C 141/17) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis 
Pnevmatikis Idioktisias AE (przedstawiciel: T. Asprogerakas 
Grivas, dikigoros) 

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich 
(przedstawiciele: F. Castillo de la Torre i T. Christoforou, pełno
mocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie wniesione od wyroku Sądu Pierwszej Instancji 
(czwarta izba) wydanego w dniu 12 lipca 2007 r. w sprawie 
T-229/05 AEPI przeciwko Komisji, którym Sąd oddalił jako 
bezzasadną skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 
z dnia 18 kwietnia 2005 r. o nieuwzględnieniu złożonej do niej 
przez wnoszącego odwołanie skargi informującej o naruszeniu 
art. 81 WE oraz art. 82 WE przez organizacje zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi 
ERATO, APOLLON i GRAMMO ze względu na zarzucane im 
fakturowanie stacjom radiowym i telewizyjnym nieadekwatnych 
kwot z tytułu praw autorskich piosenkarzy, muzyków i produ
centów nagrań. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias 
AE zostaje obciążona kosztami. 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.11.2007.
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