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Sentencja

Wykładni dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywy o handlu elektronicznym) należy dokonywać w ten sposób, że:

— nie stoi ona na przeszkodzie stosowaniu przez państwo członkowskie przeznaczenia w odniesieniu do usługi sprzedaży 
przez Internet produktów leczniczych, które nie podlegają obowiązkowi wydania recepty lekarskiej, względem 
usługodawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim uregulowania krajowego zakazującego aptekom 
zwracania się z ofertą do klientów za pomocą określonych metod i środków, w szczególności takich, które polegają na 
masowej dystrybucji listów z reklamami i ulotek reklamowych przeznaczonych do celów reklamowych poza ich 
lokalem, pod warunkiem jednak, iż uregulowanie to nie prowadzi do uniemożliwienia odnośnemu usługodawcy 
prowadzenia jakiejkolwiek reklamy poza lokalem jego apteki, bez względu na nośnik lub zakres tej reklamy, czego 
zbadanie należy do sądu odsyłającego;

— nie stoi ona na przeszkodzie stosowaniu przez państwo członkowskie przeznaczenia w odniesieniu do usługi sprzedaży 
przez Internet produktów leczniczych, które nie podlegają obowiązkowi wydania recepty lekarskiej, względem 
usługodawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim uregulowania krajowego zakazującego aptekom 
stosowania ofert promocyjnych mających na celu przyznanie rabatu od całkowitej kwoty zamówienia produktów 
leczniczych w przypadku przekroczenia pewnej kwoty pod warunkiem jednak, że zakaz taki ma wystarczająco 
określony zakres i w szczególności jest skierowany wyłącznie do produktów leczniczych, a nie do zwykłych produktów 
parafarmaceutycznych, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego;

— nie stoi ona na przeszkodzie stosowaniu przez państwo członkowskie przeznaczenia w odniesieniu do usługi sprzedaży 
przez Internet produktów leczniczych, które nie podlegają obowiązkowi wydania recepty lekarskiej, względem 
usługodawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim uregulowania krajowego zobowiązującego apteki 
sprzedające takie produkty lecznicze do udostępnienia w trakcie procesu zamawiania produktów leczniczych przez 
Internet kwestionariusza o stanie zdrowia;

— stoi ona na przeszkodzie stosowaniu przez państwo członkowskie przeznaczenia w odniesieniu do usługi sprzedaży 
przez Internet produktów leczniczych, które nie podlegają obowiązkowi wydania recepty lekarskiej, względem 
usługodawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim uregulowania krajowego zakazującego aptekom 
sprzedającym takie produkty lecznicze posługiwania się odpłatnym serwisem reklamy kontekstowej w wyszukiwarkach 
i porównywarkach cen, chyba że zostanie należycie wykazane przed sądem odsyłającym, że uregulowanie to jest 
odpowiednie dla zagwarantowania realizacji celu ochrony zdrowia publicznego oraz nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tego celu.

(1) Dz.U. C 4 z 7.1.2019.
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