
A Bíróság (második tanács) 2009. április 2-i ítélete (a Vestre 
Landsret [Dánia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 

Frede Damgaard elleni büntetőeljárás 

(C-421/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — 2001/83/EK 
irányelv — A „reklámozás” fogalma — Gyógyszerre vonat
kozó információk saját kezdeményezésére eljáró harmadik 

személy általi terjesztése) 

(2009/C 141/16) 

Az eljárás nyelve: dán 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Vestre Landsret (Dánia) 

Az alap-büntetőeljárás résztvevője 

Frede Damgaard 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vestre Landsret — 
Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről 
szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv (HL L 311., 67. o.; magyar nyelvű különkiadás 
13. fejezet, 27. kötet, 69. o.) 86. cikkének értelmezése — A 
reklámozás fogalma — Gyógyszerre vonatkozó információk 
saját kezdeményezésre eljáró harmadik személy általi, a gyár
tótól vagy az eladótól teljesen függetlenül történő terjesztése 

Rendelkező rész 

A 2004. március 31-i 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel módosított, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 86. cikkét úgy kell értelmezni, hogy a 
gyógyszerre, így különösen annak terápiás vagy megelőző tulajdonsá
gaira vonatkozó információk harmadik fél általi terjesztése e cikk 
értelmében vett reklámozásnak tekinthető akkor is, ha az adott 
harmadik fél saját kezdeményezésére, az ilyen gyógyszer gyártójától 
és a forgalmazójától jogilag és ténylegesen teljesen függetlenül jár el. 
A nemzeti bíróság feladata annak megállapítása, hogy ez az informá
cióterjesztés olyan információkat, illetve ügynöki tevékenységet vagy 
vásárlásra való ösztönzést valósít-e meg, amelynek célja a gyógyszerek 
rendelésének, szállításának, értékesítésének vagy fogyasztásának az 
elősegítése. 

( 1 ) HL C 269., 2007.11.10. 

A Bíróság (harmadik tanács) 2009. április 23-i ítélete — 
AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis 

Idioktisias AE kontra az Európai Közösségek Bizottsága 

(C-425/07. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Verseny — Valamely panasz Bizottság által 
történő elutasítása — A közös piac működésének súlyos 

megzavarása — A közösségi érdek hiánya) 

(2009/C 141/17) 

Az eljárás nyelve: görög 

Felek 

Fellebbező: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis 
Idioktisias AE (Maroussi, Görögország) (képviselő: T. Asproge
rakas Grivas dikigoros) 

A másik fél az eljárásban: Európai Közösségek Bizottsága (képvi
selők: F. Castillo de la Torre és T. Christoforou meghatalmazot
tak) 

Tárgy 

Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának (negyedik tanács) 
a T-229/05. sz., AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnev
matikis Idioktisias AE kontra az Európai Közösségek Bizottsága 
ügyben 2007. július 12-én hozott ítélete ellen benyújtott felleb
bezés, amely ítéletében az Elsőfokú Bíróság elutasítja a Bizottság 
2005. április 18-i határozatának megsemmisítésre irányuló kere
setet, amely határozat elutasítja a felperes arra vonatkozó pana
szát, hogy a szomszédos jogok kollektív kezelésével foglalkozó 
ERATO, APOLLON és GRAMMO társaságok állítólag megsér
tették az EK 81. és 82. cikket azzal, hogy e társaságok az 
énekesek, zenészek és zenei hordozóeszköz-előállítók szom
szédos jogainak tekintetében a rádiós és televíziós műsorszol
gáltatókkal szemben túlzott díjakat alkalmaztak. 

Rendelkező rész 

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2) Az AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idiokti
sias AE-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 269., 2007.11.10.
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