
kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowa
nych u ludzi (Dz.U. L 311, s. 67) — Przepisy państwa człon
kowskiego dopuszczające wprowadzenie do obrotu w tym 
państwie, bez uprzedniego pozwolenia, produktów leczniczych 
mających niższą cenę i podobne właściwości co produkty lecz
nicze objęte pozwoleniem 

Sentencja 

1) Poprzez przyjęcie i utrzymanie w mocy art. 4 ustawy Prawo 
farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r., znowelizowanej 
ustawą z dnia 30 marca 2007 r., z tego względu, że przepis 
ten zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu produkty lecznicze pochodzenia zagranicznego zawierające 
te same substancje czynne, tę samą dawkę i postać, co produkty 
lecznicze, które otrzymały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w 
Polsce, pod warunkiem w szczególności że cena tych sprowadzo
nych produktów leczniczych jest konkurencyjna w stosunku do ceny 
produktów leczniczych, które uzyskały takie pozwolenie, Rzecz
pospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, jakie na niej ciążą na 
mocy art. 6 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, zmienionej rozporządzeniem (WE) nr 1394/2007 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. 

2) Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 31.7.2010. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 27 marca 2012 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Højesteret — Dania) — Post Danmark A/S 

przeciwko Konkurrencerådet 

(Sprawa C-209/10) ( 1 ) 

(Artykuł 82 WE — Przedsiębiorstwo pocztowe zajmujące 
pozycję dominującą i na którym ciąży obowiązek świadczenia 
usług powszechnych w zakresie doręczania niektórych prze
syłek adresowanych — Stosowanie niskich cen wobec niektó
rych dawnych klientów konkurenta — Brak dowodów doty
czących zamiaru — Dyskryminacja cenowa — Niskie i 
wybiórcze ceny — Rzeczywiste lub prawdopodobne wyklu
czenie konkurenta — Wpływ na konkurencję i, z tego 

względu, na konsumentów — Obiektywne uzasadnienie) 

(2012/C 151/06) 

Język postępowania: duński 

Sąd krajowy 

Højesteret 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Post Danmark A/S 

Strona pozwana: Konkurrencerådet 

przy udziale: Forbruger-Kontakt a-s 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Højesteret — Wykładnia art. 82 WE (obecnie art. 102 TFUE) 
— Nadużycie pozycji dominującej — Zajmujące pozycję domi
nującą przedsiębiorstwo pocztowe, na którym ciąży obowiązek 
doręczania adresowanych listów i paczek, stosujące ceny dorę
czania przesyłek nieadresowanych obniżone wybiórczo do 
poziomu niższego niż całkowite koszty średnie tego przedsię
biorstwa, lecz wyższego niż jego średnie koszty przyrostowe — 
Nadużycie mające na celu wyeliminowanie konkurenta 

Sentencja 

Artykuł 82 WE należy interpretować w ten sposób, że polityka niskich 
cen stosowana w odniesieniu do niektórych ważnych dawnych klientów 
konkurenta przez przedsiębiorstwo zajmujące pozycję dominującą nie 
może być uznana za stanowiącą nadużycie wykluczające na tej tylko 
podstawie, że cena zastosowana przez to przedsiębiorstwo wobec 
jednego z owych klientów jest niższa od poziomu średnich kosztów 
całkowitych przypisywanych rozważanej działalności, lecz wyższa niż 
jego odpowiednio ocenione w postępowaniu w sprawie przed sądem 
krajowym średnie koszty przyrostowe. Aby ocenić to, czy w okoliczno 
ściach takich jak okoliczności rozpatrywanej sprawy zachodziły skutki 
antykonkurencyjne, należy zbadać czy ta niemająca obiektywnego 
uzasadnienia polityka cenowa powoduje rzeczywiste lub prawdopo
dobne wyeliminowanie konkurenta ze szkodą dla konkurencji, a z 
tego względu — dla interesów konsumentów. 

( 1 ) Dz.U. C 179 z 3.7.2010. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 29 marca 2012 r. — 
Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej 

(Sprawa C-243/10) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Pomoc państwa — Pomoc na rzecz przemysłu hotelarskiego 

na Sardynii — Odzyskanie) 

(2012/C 151/07) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Grespan 
i B. Stromsky, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, 
pełnomocnik, i P. Gentili, avvocato dello Stato) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Niepo
djęcie w przewidzianym terminie wszelkich działań niezbęd
nych do zastosowania się do art. 2, 3 i 4 decyzji Komisji z 
dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie programu pomocy Ustawa 
regionalna nr 9 z 1998 r. — nadużycia w stosowaniu pomocy 
N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 i CP 5/2003) [notyfikowanej 
jako dokument nr C(2008) 2997] (Dz.U L 302 s. 9)
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