
  

 

 

 

 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 
 
 
 
 
 

Bryssel den 14 mars 2014 
SJ.h(2014)723129 

 

TILL ORDFÖRANDEN OCH LEDAMÖTERNA 

AV EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL 

 

SKRIFTLIGA SYNPUNKTER 

 

överlämnade, enligt artikel 23 andra stycket i protokollet om stadgan för domstolen, av 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN, företrädd av ombuden Attila Sipos och 

Michel Van Beek, med tjänsteadress hos Merete Clausen, Bâtiment BECH, 11 rue A. Wecker, 

2721 Luxemburg, biträdda av Martin Johansson, advokat; Kommissionen samtycker till att 

datasystemet e-Curia används för delgivning av dokument, 

i mål C-544/13  

Abcur AB, kärande 

mot 

Apoteket Farmaci AB, svarande 

 

och mål C-545/13 

Abcur AB, kärande 

mot 

Apoteket AB och Apoteket Farmaci AB, svaranden 

 

i vilka Stockholms tingsrätt har begärt förhandsavgörande enligt artikel 267 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) 

 

Ref. Ares(2014)728312 - 14/03/2014
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INLEDNING 

1. Stockholms tingsrätt har anhållit om förhandsavgörande i två pågående nationella mål. 

Frågorna i de två målen liknar varandra men rör olika faktiska omständigheter och olika 

läkemedel. Då frågorna till stor del är identiska har kommissionen valt att lämna in 

gemensamma skriftliga synpunkter. 

2. Först och främst begär Stockholms tingsrätt tolkningshjälp avseende frågan om ett 

receptbelagt läkemedel för vilket ett godkännande för försäljning inte har lämnats av den 

ansvariga myndigheten i en medlemsstat eller enligt förordning (EG) nr 726/2004 om 

inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över 

humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk 

läkemedelsmyndighet (”förordning (EG) nr 726/2004”)1, omfattas av 

undantagsbestämmelserna i artikel 3.1 och artikel 3.2 i direktiv 2001/83/EG, om 

upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (”humanläkemedelsdirektivet”), 

särskilt i en situation när det finns ett annat godkänt läkemedel. 

3. Härutöver undrar Stockholms tingsrätt i vilken utsträckning sektorsspecifik och/eller 

horisontell EU-lagstiftning om marknadsföring eller otillbörlig kommersiell användning 

måste beaktas. 

4. Mer konkret har Stockholms tingsrätt frågat huruvida, när ett receptbelagt läkemedel 

omfattas av humanläkemedelsdirektivet, direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 

affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre 

marknaden (”direktiv 2005/29/EG”) kan vara parallellt tillämpligt samt, för det fall 

läkemedlet omfattas av undantagsbestämmelserna i humanläkemedelsdirektivet och detta 

därför inte är tillämpligt, huruvida direktiv 2005/29/EG är tillämpligt och i så fall under 

vilka omständigheter det kan tillämpas på sådana åtgärder som är aktuella i de nationella 

målen. 

 

                                                      
1 Den nationella domstolen hänvisar till rådets förordning (EEG) nr 2309/93, om gemenskapsförfaranden för godkännande för 

försäljning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet. Förordningen ersattes dock med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 
31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska 
läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, som trädde i kraft i den 20 maj 2004. 
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5. Tingsrätten har också frågat huruvida, när ett receptbelagt läkemedel omfattas av 

undantagsbestämmelserna i humanläkemedelsdirektivet och detta därför inte är 

tillämpligt, direktiv 2006/114/EG om vilseledande och jämförande reklam 

(”direktiv 2006/114/EG”) är tillämpligt och i så fall under vilka omständigheter det kan 

tillämpas på sådana åtgärder som är aktuella i de nationella målen. 

FAKTISKA OMSTÄNDIGHETER OCH FÖRFARANDET 

6. Käranden i de två målen, Abcur AB (”Abcur”) tillverkar och saluför läkemedel, samt 

marknadsför de medicinska produkterna Metadon DnE och Noradrenalin Abcur. 

Apoteket Farmaci AB (”Apoteket Farmaci”) är ett helägt dotterbolag till Apoteket AB 

(”Apoteket”) och försörjer landsting, kommuner, privata företag samt statliga och privata 

vårdgivare med läkemedel. Apoteket saluför läkemedel och hade fram till 1 juli 2009 

monopol på detta i Sverige. 

7. Läkemedelspreparatet Noradrenalin Abcur är en infusionslösning som huvudsakligen 

används vid behandling av akut lågt blodtryck inom akut- och intensivvård.  

8. Noradrenalin Abcur blev godkänt som läkemedel den 3 juli 2009. Dessförinnan saknades 

svenskt noradrenalinläkemedel som var godkänt för försäljning. Behovet i Sverige 

tillgodosågs av produkten Noradrenalin APL, tillverkat av Apotek Produktion & 

Laboratorier AB. Enligt Apoteket tillverkades Noradrenalin APL för en specifik 

situation. Detta är dock omstritt och enligt Abcur måste Noradrenalin APL anses vara 

tillverkat på industriell väg eller med hjälp av en industriell process.  

9. Metadon DnE godkändes den 10 augusti 2007 av Läkemedelsverket som läkemedel för 

behandling av opiatberoende. Mellan år 2000 och februari 2011 saluförde Apoteket 

Metadon APL i Sverige. Metadon APL och Metadon DnE innehåller samma aktiva 

substans, har samma styrka, samma beredningsform, tillhandahålls i flaskor och används 

på samma sätt. Produkterna skiljer sig däremot i fråga om socker- och alkoholinnehåll 

samt i fråga om hur de smakar. Metadon APL saknade godkännande och innan 

Metadon DnE godkändes saknades ett godkänt metadonläkemedel i Sverige. Enligt 

Apoteket salufördes Metadon APL som extempore-beredning. 

10. Apoteket sålde Metadon APL och Noradrenalin APL i Sverige och publicerade och 

spred information gällande produkterna.  
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11. Abcur stämde Apoteket och Apoteket Farmaci för att dessa företag marknadsfört de 

receptbelagda läkemedlen Metadon APL under perioden 15 november 2006 till och med 

juni 2010, samt Noradrenalin APL under perioden 30 oktober 2009 till och med 

juni 2010. Det är ostridigt i målen att Apoteket och Farmaci tillhandahållit Metadon APL 

till patienter under perioden ovan och att Apoteket Farmaci tillhandahållit 

Noradrenalin APL under i vart fall en del av den angivna perioden. Varken 

Metadon APL eller Noradrenalin APL har någonsin varit ett godkänt läkemedel enligt 

svensk lagstiftning eller enligt förordning (EEG) nr 2309/93. 

12. Abcur har vid den nationella domstolen som grund för käromålen anfört att Apoteket och 

Apoteket Farmaci brutit mot marknadsföringslagen (2008:486) när de marknadsfört 

Metadon APL och Noradrenalin APL och yrkat på att marknadsföringen ska upphöra 

tillsammans med kompensation för det inträffade.  

13. Apoteket och Apoteket Farmaci har bestridit käromålet och anför att de åtgärder som 

vidtagits inte utgör marknadsföring enligt vare sig humanläkemedelsdirektivet eller 

någon annan marknadsföringsdefinition, utan att bolagen endast passivt tillhandahållit 

läkemedlen tillsammans med faktamässig information om dessa. Vidare anför Apoteket 

och Apoteket Farmaci att det är andra aktörer som utfört åtgärderna. Skulle 

marknadsföring ändå anses ha ägt rum har den enligt Apoteket och Apoteket Farmaci 

varit i enlighet med god sed, inte varit vilseledande och under alla förhållanden inte varit 

otillbörlig. Vidare menar Apoteket och Apoteket Farmaci att endast läkare mottagit de 

påstådda marknadsföringsåtgärderna, och att de på eget ansvar bestämmer vilket 

läkemedel som ska skrivas ut till patienter.  

14. Stockholms tingsrätt beslöt den 11 oktober 2013 att inhämta förhandsavgörande i de två 

målen, angående tolkningen av undantagsbestämmelserna i artikel 3.1 och 3.2 i 

humanläkemedelsdirektivet, förhållandet mellan, å ena sidan, detta direktiv och, å andra 

sidan, direktiv 2005/29/EG respektive direktiv 2006/114/EG, samt, om 

direktiv 2006/114/EG anses tillämpligt, tolkningen av detta direktiv vad beträffar frågan 

huruvida de i målet aktuella åtgärderna ska anses utgöra reklam.  
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DEN NATIONELLA DOMSTOLENS FRÅGOR 

Frågorna i mål C-544/13 

15. 1. Kan ett receptbelagt humanläkemedel som enbart används i akutsjukvård, för vilket ett 
godkännande för försäljning inte har lämnats av den ansvariga myndigheten i en 
medlemsstat eller enligt förordning (EEG) nr 2309/9, som tillverkas av en sådan aktör 
som den som är aktuell i målet vid Stockholms tingsrätt och rekvireras av sjukvården 
enligt de förutsättningar som är aktuella i målet vid Stockholms tingsrätt, omfattas av 
något av undantagen i artiklarna 3.1 eller 3.2 i direktiv 2001/83 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel, särskilt i en situation när det finns ett annat 
godkänt läkemedel med samma aktiva substans, samma dosering och samma 
läkemedelsform? 

 2. Om ett receptbelagt humanläkemedel enligt punkt 1 ovan omfattas av artikel 3.1, 3.2 
eller 5.1 i direktiv 2001/83, får lagstiftningen beträffande marknadsföringsåtgärder av 
läkemedlet anses vara oharmoniserad, eller regleras den sortens åtgärder som i målet 
påstås utgöra marknadsföring av direktiv 2006/114 om vilseledande och jämförande 
reklam?  

 3. Om direktiv 2006/114 om vilseledande och jämförande reklam är tillämpligt enligt 
fråga 2, under vilka principiella förutsättningar utgör de åtgärder som ska prövas vid 
Stockholms tingsrätt (användning av produktnamn, varunummer och Anatomic 
Therapeutic Chemical-kod för läkemedlet, tillämpning av fast pris för läkemedlet, 
tillhandahållande av information om läkemedlet i Nationella Produktregistret för 
Läkemedel NPL, åsättande av NPL-identitet på läkemedlet, spridning av 
informationsblad om läkemedlet, tillhandahållande av läkemedlet via en elektronisk 
beställningstjänst för sjukvården samt tillhandahållande av information om läkemedlet 
via en publikation utgiven av en nationell bransch-organisation) reklam i den mening 
som avses i direktiv 2006/114? 

Frågorna i målet C-545/13 

16. 1. Kan ett receptbelagt humanläkemedel som bereds och tillhandahålls under de 
förutsättningar som är aktuella i målet vid Stockholms tingsrätt, för vilket ett 
godkännande för försäljning inte har lämnats av den ansvariga myndigheten i en 
medlemsstat eller enligt förordning (EEG) nr 2309/93, anses utgöra läkemedel i den 
mening som avses i någon av artiklarna 3.1 eller 3.2 i direktiv 2001/83 om upprättande 
av gemenskapsregler för humanläkemedel, särskilt i en situation när det finns ett annat 
godkänt läkemedel med samma aktiva substans, samma dosering och samma 
läkemedelsform? 

2. Om ett receptbelagt humanläkemedel som bereds och tillhandahålls under de 
förutsättningar som är aktuella i målet vid Stockholms tingsrätt omfattas av 
direktiv 2001/83, kan direktiv 2005/29 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter vara parallellt tillämpligt med direktiv 2001/83 
beträffande påstådda marknadsföringsåtgärder?  

 3. Om ett receptbelagt humanläkemedel som bereds och tillhandahålls under de 
förutsättningar som är aktuella i målet vid Stockholms tingsrätt omfattas av artikel 3.1, 
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3.2 eller 5.1 i direktiv 2001/83, får lagstiftningen beträffande marknadsföringsåtgärder 
av läkemedlet anses vara oharmoniserad eller regleras den sortens åtgärder som i målet 
påstås utgöra marknadsföring av (i) direktiv 2006/114 om vilseledande och jämförande 
reklam och/eller (ii) direktiv 2005/29 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av 
näringsidkare gentemot konsumenter?  

  4. Om direktiv 2006/114 om vilseledande och jämförande reklam är tillämpligt enligt 
fråga 3, under vilka principiella förutsättningar utgör de åtgärder som ska prövas vid 
Stockholms tingsrätt (användning eller åsättande av produktnamn, varunummer och 
Anatomic Therapeutic Chemical-kod för läkemedlet, tillämpning av fast pris för 
läkemedlet, tillhandahållande av information om läkemedlet i Nationella 
Produktregistret för Läkemedel NPL, åsättande av NPL-identitet på läkemedlet, 
spridning av informationsblad om läkemedlet, tillhandahållande av läkemedlet och 
information om detsamma via en elektronisk betalningstjänst för sjukvården och via den 
egna hemsidan, tillhandahållande av information om läkemedlet via en publikation 
utgiven av en nationell branschorganisation, tillhandahållande av information om 
läkemedlet i Apotekets Centrala Artikelregister och ett därmed relaterat register (JACA), 
tillhandahållande av information om läkemedlet i en annan nationell 
informationsdatabas för läkemedel (SIL), tillhandahållande av information om 
läkemedlet via Apotekets Terminalsystem ATS, eller motsvarande expeditionssystem, 
lämnande av uppgifter om det egna och en konkurrerande leverantörs läkemedel i 
korrespondens med läkarmottagningar och patientorganisation, saluföring av 
läkemedlet, åtgärder med avseende på den farmaceutiska kontrollen av läkemedlet och 
konkurrerande läkemedel, underlåtenhet att upplysa om dokumenterade och relevanta 
skillnader mellan produkterna, underlåtenhet att upplysa om det egna läkemedlets 
innehållsämnen samt om Läkemedelsverkets bedömning av läkemedlet, underlåtenhet att 
informera sjukvården om Läkemedelsverkets vetenskapliga råds bedömning av den 
konkurrerande produkten, att behålla viss prisnivå för läkemedlet, att ange en 
giltighetstid på tre månader för recept, att expediera läkemedlet på apotek istället för det 
konkurrerande läkemedlet trots att patienten haft recept på det konkurrerande 
läkemedlet, att försvåra och hindra marknadsöverföringen av standardiserade 
beredningar till det konkurrerande läkemedlet, innefattande att lokala apotek har vägrat 
leverans av det konkurrerande läkemedlet samt tillämpning av fast pris inom 
läkemedelsförmån utan föregående beslut av nationell myndighet) reklam i den mening 
som avses i direktiv 2006/114?  

TILLÄMPLIGA EU-RÄTTSLIGA BESTÄMMELSER 

17. Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om 

upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel [EGT L 311, 28.11.2001, 

s. 67], i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/27/EG av 

den 31 mars 2004 [EGT L 136, 30.4.2004, s. 34] 
 

Artikel 2.1 

1. Detta direktiv skall tillämpas på sådana humanläkemedel som är avsedda att släppas 
ut på marknaden i medlemsstaterna och som har tillverkats på industriell väg eller som 
har tillverkats med hjälp av en industriell process. 
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Artikel 3.1 och 3.2 

Detta direktiv skall inte gälla 
1. varje läkemedel som beretts på apotek enligt ett recept som utfärdats för en 

enskild patient (dvs. receptpliktiga läkemedel), 
 
2. läkemedel som bereds på apotek enligt indikationerna i en farmakopé och skall 

utdelas direkt till de patienter som betjänas av apoteket i fråga (vanligen kallat 
officinal beredning), 

 
Artikel 5.1  

1. I enlighet med gällande lagstiftning och för att tillgodose speciella behov, får en 
medlemsstat från bestämmelserna i detta direktiv undanta läkemedel som 
tillhandahålls mot en spontan och i god tro avgiven beställning i enlighet med 
föreskrifter som lämnats av en behörig person inom hälso- och sjukvården under 
denna persons direkta personliga ansvar för att användas av en enskild patient. 

 
Artikel 87 

1. Medlemsstaterna skall förbjuda varje marknadsföring av läkemedel för vilka ett 
godkännande för försäljning enligt gemenskapslagstiftningen inte har beviljats. 
[…] 

3. Marknadsföringen av läkemedel  
[…]  
- får inte vara missledande. 

18. Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 

otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter 

på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om 

otillbörliga affärsmetoder) [EUT L 149, 11.6.2005, s. 22] 
 

Skäl (10) 
 
[…] Det här direktivet skall följaktligen tillämpas endast i den mån det saknas särskild 
gemenskapslagstiftning beträffande vissa aspekter av otillbörliga affärsmetoder, 
exempelvis informationskrav och regler för hur informationen skall delges 
konsumenterna. Detta direktiv skyddar konsumenterna när det inte finns någon 
branschlagstiftning på gemenskapsnivå och hindrar näringsidkare från att ge ett 
felaktigt intryck av en produkts beskaffenhet.  
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Artikel 2 
 
Definitioner 
I detta direktiv gäller följande definitioner: 
[…] 
d) affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter (nedan även 

kallade affärsmetoder): en näringsidkares handling, underlåtenhet, beteende, 
företrädande eller kommersiella meddelande (inklusive reklam och saluföring) i 
direkt relation till marknadsföring, försäljning eller leverans av en produkt till en 
konsument. 
[…] 
 

Artikel 3 
 
Tillämpningsområde 
[…] 
4. Om bestämmelserna i detta direktiv står i strid med andra 

gemenskapsbestämmelser som reglerar specifika aspekter av otillbörliga 
affärsmetoder, skall de senare ha företräde och tillämpas på dessa specifika 
aspekter. 
[…] 

 

19. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om 

vilseledande och jämförande reklam [EUT L 376, 27.12.2006, s. 21] 
 

Artikel 2 

I detta direktiv gäller följande definitioner: 
a) reklam: varje form av framställning i samband med närings- eller 

affärsverksamhet, hantverk eller yrkesutövning för att främja 
tillhandahållandet av varor eller tjänster, däribland fast egendom, 
rättigheter och skyldigheter, 

 […] 

TILLÄMPLIGA NATIONELLA BESTÄMMELSER 

20. Fram till den 1 juli 2009 gällde lag (1996:1152) om handel med läkemedel. Dess 2 §, 

första stycket, hade följande lydelse: 

 Med detaljhandel avses i denna lag försäljning till den som är konsument eller till 
sjukvårdshuvudman, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning eller till den som är 
behörig att förordna läkemedel. Med partihandel avses annan försäljning. 
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21. Lag (2009:366) om handel med läkemedel ersatte lagen (1996:1152) om handel med 

läkemedel och trädde ikraft den l juli 2009. Dess l kap. 4 § har i nu relevanta delar 

följande lydelse: 

 I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven betydelse. 
 

Detaljhandel: Försäljning av läkemedel till konsument, sjukvårdshuvudman, sjukhus 
eller annan sjukvårdsinrättning eller till den som är behörig att förordna läkemedel. 

 [...] 
 
Partihandel: Verksamhet som innefattar anskaffning, innehav, export, leverans, eller 
sådan försäljning av läkemedel som inte är att anse som detaljhandel. 

 
Sjukhusapotek: Den funktion eller de aktiviteter som tillgodoser läkemedelsförsörjningen 
till eller inom sjukhus. 

 
Vårdgivare: Fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård. 

 
Öppenvårdsapotek: Inrättning för detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd 
enligt 2 kap. l §. 

 

22. Marknadsföringslagen (2008:486) införlivar både direktiv 2005/29/EG och 

direktiv 2006/114/EG.  

I 3 § marknadsföringslagen förekommer bland annat följande definition: 

marknadsföring: reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att 
främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares 
handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under 
eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare. 

RÄTTSLIG BEDÖMNING 

23. För att på ett konsekvent sätt adressera den nationella domstolens frågor har 

kommissionen grupperat dem i enlighet med de juridiska problemen.  

Fråga 1 i mål C-544/13 och i mål C-545/13 

24. Den nationella domstolen har frågat huruvida ett receptbelagt humanläkemedel, som 

bereds och tillhandahålls under de förutsättningar som är aktuella i de förevarande 

målen, för vilket inget försäljningstillstånd beviljats av den behöriga myndigheten i 

medlemsstaten eller av kommissionen, kan anses utgöra ett läkemedel i enlighet med 

artikel 3.1 eller artikel 3.2 i humanläkemedelsdirektivet, särskilt när det finns ett annat 
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godkänt läkemedel med samma aktiva substans, samma dosering och samma 

läkemedelsform. 

25. Den nationella domstolen begär således vägledning beträffande tolkningen av de två 

angivna bestämmelserna och undrar därutöver om frånvaron av ett liknande godkänt 

läkemedel måste tas med bland de krav som måste vara uppfyllda för att bestämmelserna 

ska vara tillämpliga.  

26. Den EU-rättsliga läkemedelslagstiftningen innehåller ett flertal undantag och avvikelser 

som i vissa specifika situationer möjliggör marknadsföring och försäljning av läkemedel 

utan försäljningstillstånd eller registrering i enlighet med humanläkemedelsdirektivet 

eller förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för 

godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel 

samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet. Artikel 3 i 

humanläkemedelsdirektivet är ett sådant undantag. Artikeln föreskriver ett antal 

situationer i vilka direktivet inte är tillämpligt, där punkt 1 och 2 rör läkemedel som 

beretts på apotek. De produkter som omfattas av dessa undantag faller utanför direktivets 

tillämpningsområde och är undantagna från dess krav. Eftersom det rör sig om 

undantagsbestämmelser ska de enligt fast rättspraxis tolkas restriktivt2. 

27. Artikel 3.1 och 3.2 i humanläkemedelsdirektivet kan ses som kompletterande 

bestämmelser till artikel 2.1 i direktivet, som föreskriver att direktivet ska tillämpas på 

läkemedel som ”tillverkats på industriell väg eller som har tillverkats med hjälp av en 

industriell process”. Artikel 3.1 och 3.2 kan således anses definiera läkemedel som ”inte 

kan anses ha tillverkats på detta sätt”3. 

28. Artikel 3.1 innehåller i princip fyra villkor: i) produkten måste vara ett läkemedel i 

enlighet med definitionen i artikel 1 i direktiv 2001/83/EG, ii) den måste beredas på ett 

apotek, iii) i enlighet med ett recept och iv) för en enskild patient.  

29. I förevarande fall är det andra och det fjärde villkoret av särskild vikt. 

30. Gällande andra villkoret, uppstår frågan vad begreppet ”apotek” innebär och huruvida 

apotek ska kunna använda en separat enhet för beredningen av receptbelagda läkemedel, 

                                                      
2 Se t.ex. mål C-185/10, Kommissionen mot Polen, dom av den 29 mars 2012, ännu ej publicerad i REU, punkt 31. 
3 Förslag till avgörande av generaladvokat Sharpston, punkt 68, i mål C-535/11, Novartis Pharma, dom av den 11 april 2013, ännu ej 

publicerad i REU. 
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t.ex. när ett sådant förfarande är effektivare eller säkrare. I mål C-535/11, Novartis 

Pharma4, uteslöt inte EU-domstolen möjligheten för ett apotek att ta hjälp av externa 

parter för beredningen av läkemedel. Det bör dock noteras att de berörda aktiviteterna i 

det målet inte omfattades av artikel 3. 

31. Begreppet ”apotek” definieras inte i humanläkemedelsdirektivet. Apotek förstås i 

allmänhet som fysiska inrättningar med rätt att sälja, lämna ut, kontrollera och (i små 

mängder) tillverka läkemedel. De kan lämna ut produkter direkt till patienter 

(detaljhandelsapotek) eller till behöriga personer inom hälso- och sjukvården 

(detaljhandelsapotek och sjukhusapotek). Denna uppfattning förefaller bekräftas av 

bestämmelser i humanläkemedelsdirektivet som hänvisar till apotek och farmaceuter i 

samband med detaljhandel (artiklarna 81, andra stycket, och 40.2), kontroll av äktheten 

av ett läkemedel (artikel 54a.2, andra stycket, d) samt tillverkning (artikel 3.1 och 3.2).  

32. Enligt artikel 3.1 måste tillverkningen av receptpliktiga läkemedel ske ”på ett apotek”. 

Enligt kommissionens mening innebär detta att väsentliga tillverkningssteg måste äga 

rum i apotekets lokaler. Försäljning av färdiga produkter eller en tillverkningsprocess 

som huvudsakligen äger rum utanför apoteket kan inte anses uppfylla detta villkor, med 

hänsyn till behovet av en strikt tolkning.  

33. Beträffande det fjärde villkoret, att det ska röra sig om en beredning för en enskild 

patient, kan det ifrågasättas huruvida det är uppfyllt när tillverkning av läkemedel sker i 

förväg och inte efter en specifik beställning. I detta hänseende bör det emellertid påpekas 

att läkemedelslagstiftningen ursprungligen definierade tillämpningsområdet för 

EU-lagstiftningen med hänvisning till ”färdigberett läkemedel”5. Det uttrycket har senare 

ersatts med en hänvisning till produkter som ”tillverkats på industriell väg eller som har 

tillverkats med hjälp av en industriell process” (artikel 2.1). Detta tycks antyda att den 

tidigare formuleringen inte längre ansågs lämplig eller tillräckligt precis. 

34. Kommissionen utesluter därför inte att ett apotek tillverkar färdiga receptbelagda 

läkemedel i små mängder, förutsatt att en sådan verksamhet är berättigad och rimlig. Den 

kan exempelvis grunda sig på regelbundna beställningar av en särskild produkt eller ett 

behov av att agera snabbt vid akuta situationer. Produkten måste dock beredas enligt ett 

                                                      
4 Mål C-535/11, Novartis Pharma, dom av den 11 april 2013, ännu ej publicerad i REU. 
5 Se artikel 1 i Rådets direktiv 65/65/EEG av den 30 januari 1965 om tillnärmning av bestämmelser som fastställs genom lagar eller 

andra författningar och som gäller farmaceutiska specialiteter [EGT 22, 9.2.1965, s. 369-373]. 
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specifikt recept för en enskild patient. Tillverkningen får inte heller innefatta en 

industriell process.  

35. Även artikel 3.2 i humanläkemedelsdirektivet innehåller fyra villkor: i) produkten måste 

vara ett läkemedel enligt artikel 1 i humanläkemedelsdirektivet, ii) den måste beredas på 

ett apotek, iii) enligt indikationerna i en farmakopé och iv) vara avsedd att utdelas direkt 

till de patienter som betjänas av apoteket. 

36. Den främsta skillnaden mellan artikel 3.1 och 3.2 är att den senare inte kräver ett recept 

och en medverkan av en yrkesverksam person med behörighet att förskriva läkemedel 

(se artikel 1, punkt 19, i direktivet). Vanligtvis är därför artikel 3.2 tillämplig på 

produkter som skulle kunna säljas över disk (”over the counter”). 

37. I sin begäran om förhandsavgörande har den nationella domstolen även frågat huruvida 

det för att artikel 3 ska kunna åberopas, förutom de ovan angivna villkoren, också krävs 

att inga andra godkända läkemedel med samma aktiva substans, samma dosering och 

samma läkemedelsform finns tillgängliga. 

38. Enligt kommissionens mening tyder ordalydelsen i artikel 3.1 inte på att det skulle finnas 

ett sådant krav. Tvärtom, till skillnad från artikel 5.1, innehåller inte artikel 3 någon 

hänvisning till ”speciella behov”. I mål C-535/11, Novartis Pharma, förklarade 

domstolen att: 

”[…] artikel 5.1 i [humanläkemedelsdirektivet] utgör en särskild 
undantagsbestämmelse som ska tolkas restriktivt och som är tillämplig i vissa 
exceptionella fall för att tillgodose speciella medicinska behov. Undantagsbestämmelsen 
kan endast avse sådana situationer då läkaren anser att hälsotillståndet hos patienterna 
erfordrar ett läkemedel som inte godkänts för försäljning i unionen och som är av ett 
sådant slag att inget därmed likvärdigt läkemedel har godkänts på den inhemska 
marknaden eller finns tillgängligt på denna marknad (se, för ett liknande resonemang, 
dom av den 29 mars 2012 i mål C-185/10, REU 2012, s. I-0000, punkterna 35, 36 och 
48).” (vår understrykning)6 

39. I förevarande fall är det i slutändan den nationella domstolen, med beaktande av 

ovanstående vägledning, som måste fastställa huruvida produkterna i fråga kan betraktas 

som receptpliktiga läkemedel eller officinal beredning. Baserat på beskrivningen av de 

nationella omständigheterna förefaller det dock i princip uteslutet att produkterna i fråga 

skulle kunna anses vara en officinal beredning eftersom de med anledning av riskprofilen 
                                                      
6 Mål C-535/11, Novartis Pharma, punkt 46. Se även mål T-301/12, Laboratoires CTRS mot kommissionen, dom av den 4 juli 2013, 

ännu ej publicerad i REU, punkt 44, där tribunalen ansåg att artikel 5.1 var tillämplig eftersom ”det inte finns något läkemedel på 
marknaden mot de aktuella leversjukdomarna som snabbt kan leda till döden”. 
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verkar kräva ett recept från en yrkesverksam person med behörighet att förskriva 

läkemedel. 

40. Dessutom noterar kommissionen att ett stort blandningskärl användes för Metadon APL, 

vilket skulle kunna ses som typiskt för en industriell process. För Noradrenalin APL har 

ett etablerat kontrollsystem per tillverkningssats tillämpats. Sådana kontrollsystem är 

typiska för industriella processer eftersom förekomsten av tillverkningssatser innebär att 

det rör sig om tillverkning av stora kvantiteter.  

41. Huruvida ett laboratorium som ägs av ett apotek och som tillhandahåller produkter till 

flera apoteksbutiker kan anses vara ett apotek beror på upplägget i varje enskilt fall. Som 

tidigare nämnts kännetecknas apotek vanligtvis av att de lämnar ut läkemedel antingen 

till allmänheten eller till sjukhus (jämför artikel 40.2 i humanläkemedelsdirektivet). Ett 

laboratorium kan inte i sig anses vara ett apotek, men det kan utgöra en del av ett apotek. 

42. Sammanfattningsvis menar kommissionen att sådana läkemedel som de som är för 

handen i målet inför den nationella domstolen endast omfattas av artikel 3.1 i 

humanläkemedelsdirektivet när väsentliga tillverkningssteg, som inte innefattar en 

industriell process, har ägt rum i det berörda apotekets lokaler eller i ett laboratorium 

som utgör en del av apoteket i enlighet med ett recept för en enskild patient. 

43. Det är för bedömningen av artikel 3.1 inte relevant huruvida andra godkända läkemedel 

med samma aktiva substans, samma dosering och samma läkemedelsform finns 

tillgängliga på marknaden. 

Fråga 2 i mål C-545/13  

44. Den nationella domstolen har frågat huruvida direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 

affärsmetoder kan vara parallellt tillämpligt med humanläkemedelsdirektivet. 

45. Direktiv 2005/29/EG är en horisontell rättsakt. När sektorsspecifika rättsakter strider mot 

direktivets mer allmänna EU-bestämmelser ska enligt direktivets artikel 3.4 

bestämmelserna i lex specialis ha företräde. Eftersom direktivet inför en fullständig 

harmonisering kan sådan lex specialis endast avse EU-bestämmelser ”som reglerar 

specifika aspekter av otillbörliga affärsmetoder”. 
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46. Sådana lagkonflikter kan inträffa på grund av att lex specialis innehåller mer detaljerade 

krav på att viss information ska tillhandahållas innan ett avtal ingås eller striktare regler 

avseende hur informationen ska delges konsumenterna (jfr. skäl (10) i preambeln till 

direktiv 2005/29/EG). 

47. Att det finns sektorsspecifik lagstiftning för en viss sektor utesluter emellertid inte att 

direktiv 2005/29/EG tillämpas: direktivet kompletterar de sektorsspecifika 

bestämmelserna i fråga om aspekter som inte täcks och fungerar som ett skyddsnät 

genom att fylla eventuella luckor i konsumenternas skydd mot otillbörliga affärsmetoder. 

48. Vad gäller affärsmetoder rörande läkemedel som omfattas av 

humanläkemedelsdirektivet, ska direktiv 2005/29/EG tillämpas parallellt med 

humanläkemedelsdirektivet och skydda så fort en specifik aspekt inte är annorlunda 

reglerad i humanläkemedelsdirektivet. Till exempel föreskriver artikel 87.3 i 

humanläkemedelsdirektivet att marknadsföringen av läkemedel inte får vara 

missledande. Artikeln tillhandahåller dock inga kriterier för bedömningen av huruvida 

marknadsföring är missledande (och den förbjuder inte heller aggressiva affärsmetoder) 

och i denna del ska därför kriterierna i direktiv 2005/29/EG tillämpas. 

49. Med avseende på de läkemedel som omfattas av humanläkemedelsdirektivet, 

kompletterar direktiv 2005/29/EG det förra genom att klargöra vilka handlingar som 

utgör vilseledande metoder (falsk eller vilseledande information eller underlåtenhet att 

lämna information avseende ett vitt antal faktorer inklusive produktens utmärkande 

egenskaper). 

50. Kommissionen gör sammanfattningsvis gällande att direktiv 2005/29/EG ska tolkas så 

att det är parallellt tillämpligt med sektorsspecifika EU-bestämmelser som reglerar 

särskilda aspekter av otillbörliga affärsmetoder så länge det inte finns någon konflikt 

mellan dessa bestämmelser och bestämmelserna i direktiv 2005/29/EG. 

Fråga 3 ii) i mål C-545/13 

51. Den nationella domstolen har vidare frågat huruvida direktiv 2005/29/EG kan tillämpas 

på de i det nationella målet aktuella åtgärderna i det fall ett receptbelagt läkemedel 

omfattas av artiklarna 3.1, 3.2 eller 5.1 i humanläkemedelsdirektivet och således faller 

utanför det senare direktivets tillämpningsområde. 
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52. För att besvara denna fråga är det nödvändigt att först avgöra huruvida sådana åtgärder 

kan anses utgöra ”affärsmetoder” enligt direktiv 2005/29/EG. 

53. Definitionen av affärsmetod i artikel 2 d i direktiv 2005/29/EG är vid i syfte att rymma 

alla handlingar och underlåtenheter som står i direkt relation till marknadsföring, 

försäljning eller leverans av en produkt till en konsument. Denna vida tolkning av 

begreppet ”affärsmetod” har bekräftats av EU-domstolen som i sin fasta rättspraxis7 

förklarat att ett flertal olika ageranden8 kan utgöra affärsmetoder. 

54. Det framgår av rättspraxis att varje agerande av en näringsidkare avseende läkemedel 

kan anses utgöra en affärsmetod om det sker i direkt relation till marknadsföring, 

försäljning eller leverans av en produkt till en konsument. Enligt kommissionens mening 

finns det två villkor som måste uppfyllas för att åtgärderna i det förevarande fallet ska 

anses utgöra affärsmetoder enligt direktiv 2005/29/EG. 

55. För det första måste informationen vara tillgänglig för konsumenter, eftersom 

definitionen av affärsmetoder hänvisar till marknadsföring, försäljning eller leverans av 

en produkt till en konsument. Det innebär att användning av produktnamn, 

tillhandahållande av information i offentligt tillgängliga register, tillhandahållande av 

information om läkemedlet i korrespondens eller via hemsida och liknande metoder kan 

anses utgöra affärsmetoder om informationen är tillgänglig för konsumenter. Om 

informationen däremot inte är tillgänglig för konsumenter faller den utanför direktivets 

tillämpningsområde. Detta gäller till exempel information i en databas endast tillgänglig 

för praktiserande läkare. 

56. För det andra krävs att åtgärderna sker i direkt relation till marknadsföring, försäljning 

eller leverans. Att sätta en nationell identifikationskod på ett läkemedel kan enligt 

kommissionens mening inte anses ske i direkt relation till marknadsföring, försäljning 

eller leverans om koden är obligatorisk och inte förmedlar någon kommersiell 

information. 

                                                      
7 Se t.ex. mål C-435/11, CHS Tour Services, dom av den 19 september 2013, ännu ej publicerad i REU, punkt 27, och mål C-540/08, 

Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, REU 2010, s. I-10909, punkt 17.  
8 Information i en försäljningsbroschyr som erbjuder skidlektioner och vintersemestrar för skolbarn, enligt vilken resebyrån påstod sig ha 

exklusivitet på inkvartering på vissa hotell under de angivna datumen (”Under dessa omständigheter är det uppenbart att uppgifterna 
om den exklusiva rätt som Team4 Travel säger sig ha utgör en affärsmetod i den mening som avses i artikel 2 d i nämnda direktiv och 
därmed omfattas av föreskrifterna i direktivet”), mål C-435/11, CHS Tour Services, punkt 30. 

 Försäljning förenad med premier (”sådana marknadsföringskampanjer som de som är aktuella i målet vid den nationella domstolen […] 
ingår i en näringsidkares affärsstrategi och avser direkt marknadsföring och försäljning. Av detta följer att de utgör affärsmetoder i den 
mening som avses i artikel 2 d i direktivet”), mål C-540/08, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, punkt 18. 
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57. Beträffande vissa av de åtgärder som nämns av den nationella domstolen kan det vara 

problematiskt att tillämpa direktiv 2005/29/EG eftersom dessa åtgärder rör receptbelagda 

läkemedel som inte kan köpas av konsument utan att ett recept först skrivits ut av en 

läkare.  

58. Trots detta menar dock kommissionen att åtgärder som rör receptbelagda läkemedel kan 

anses utgöra affärsmetoder i den mån de vidtas i direkt relation till marknadsföring, 

försäljning eller leverans av ett läkemedel, eftersom informationen som tillhandahålls 

kan påverka köpet av produkten, antingen genom att påverka läkaren eller genom att 

påverka konsumenten som skulle kunna insistera på att en viss typ av läkemedel skrivs 

ut. I detta fall måste en prövning göras från fall till fall för varje enskild åtgärd. 

59. Kommissionen anser därför att direktiv 2005/29/EG ska tolkas så att det är tillämpligt på 

varje handling eller underlåtenhet av en näringsidkare med avseende på receptbelagda 

läkemedel i den mån en sådan handling eller underlåtenhet, efter en prövning i det 

enskilda fallet, kan anses ske i direkt relation till marknadsföring, försäljning eller 

leverans av ett läkemedel till en konsument. 

Frågorna 2 och 3 i mål C-544/13 och frågorna 3 i) och 4 i mål C-545/13 

60. Den nationella domstolen har frågat huruvida och under vilka förutsättningar 

direktiv 2006/114/EG kan tillämpas på de i de nationella målen aktuella åtgärderna i det 

fall ett receptbelagt läkemedel omfattas av artiklarna 3.1, 3.2 eller 5.1 i 

humanläkemedelsdirektivet och således faller utanför det senare direktivets 

tillämpningsområde. 

61. Den nationella domstolen hänvisar till artikel 5.1 i humanläkemedelsdirektivet såväl i 

fråga 2 i mål C-544/13 som i fråga 3 i mål C-545/13. Domstolen har emellertid slagit fast 

att denna bestämmelse endast tillämpas när det inte finns någon likvärdig produkt på den 

nationella marknaden eller när den godkända produkten inte är tillgänglig på den 

marknaden9. Kommissionen anser därför att eftersom verksamheten i de förevarande 

målen rör produkter som är tillgängliga på den nationella marknaden, bör undantaget i 

artikel 5.1 i humanläkemedelsdirektivet inte beaktas.  

                                                      
9 Se mål C-185/10, Kommissionen mot Polen, punkt 36. 
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62. Det följer av domstolens dom i mål C-143/06, Ludwigs-Apotheke10, att bestämmelserna 

avseende reklam i avdelning VIII i humanläkemedelsdirektivet inte är tillämpliga på 

läkemedel som omfattas av undantaget i artikel 5.1. Bestämmelserna i avdelning VIII, 

som avser marknadsföring, är således endast tillämpliga på läkemedel som faller inom 

humanläkemedelsdirektivets tillämpningsområde. Det är för dessa läkemedel som 

domstolen slagit fast att ”en undersökning av avdelningarna VIII och VIIIA i 

[humanläkemedelsdirektivet], som innehåller de allmänna bestämmelserna om 

marknadsföring av läkemedel, ger stöd för uppfattningen att det genom direktivet har 

skett en fullständig harmonisering på detta område” eftersom ”[de] fall i vilka 

medlemsstaterna tillåts att anta bestämmelser som avviker från bestämmelserna i 

direktivet anges […] uttryckligen11. 

63. Samma resonemang kan appliceras mutatis mutandis på läkemedel som omfattas av 

undantagen i artikel 3.1 och 3.2 i humanläkemedelsdirektivet. Eftersom dessa läkemedel 

faller utanför direktivets tillämpningsområde, kan inte heller direktivets specifika regler 

tillämpas på dem. 

64. Direktiv 2006/114/EG är en horisontell rättsakt som skyddar näringsidkare från 

vilseledande reklam. 

65. De metoder som beskrivs av den nationella domstolen handlar främst om information 

skickad mellan ett läkemedelsbolag eller ett apotek och en läkare. Detta borde anses 

utgöra relationer mellan näringsidkare som regleras av direktiv 2006/114/EG, eftersom 

alla inblandade parter handlar i egenskap av näringsidkare. 

66. Direktiv 2006/114/EG ska följaktligen tillämpas på alla åtgärder avseende dessa 

yrkesmässiga relationer som skulle kunna anses utgöra reklam enligt direktivets 

artikel 2 a. 

                                                      
10 Mål C-143/06, Ludwigs-Apotheke, REG 2007, s. I-9623, punkterna 18-23. 
11 Mål C-374/05, Gintec, REG 2007, s. I-9517, punkt 20. 
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67. Artikel 2 a i direktiv 2006/114/EG innehåller en mycket bred definition av reklam: 

”varje form av framställning”. Vilken form en framställning har är således inte relevant 

för bedömningen av huruvida framställningen utgör reklam. Detta bekräftades nyligen av 

domstolen i mål C-657/11, BEST12, där man uttalade att: 

”Begreppet reklam i den mening som avses i direktiven 84/450/EEG och 2006/114/EG 
kan följaktligen inte tolkas och tillämpas så, att en näringsidkares åtgärder för att 
främja försäljningen av sina varor eller tjänster, vilka kan inverka på konsumenternas 
ekonomiska beteende och därmed påverka näringsidkarens konkurrenter, inte omfattas 
av reglerna om lojal konkurrens som gäller enligt dessa direktiv.” 

68. Även om denna dom också hänvisar till åtgärdernas förmåga att inverka på ett beteende, 

är det endast det objektiva syftet med näringsidkarens framställning är relevant för 

bedömningen enligt direktiv 2006/114/EG. Varje framställning som görs i syfte att 

främja tillhandahållandet av varor eller tjänster ska anses vara reklam i den mening som 

avses i artikel 2 a i direktiv 2006/114/EG. 

69. Bedömningen måste göras från fall till fall, men ingen form ska på förhand uteslutas. Det 

faktum att informationen endast utgörs av fakta saknar betydelse i detta sammanhang. 

Det avgörande är om en objektiv bedömning av en viss framställning leder till slutsatsen 

att denna kan bidra till att främja tillhandahållandet av varor eller tjänster. 

70. Kommissionen menar sammanfattningsvis att direktiv 2006/114/EG ska tolkas så att det 

är tillämpligt på varje framställning av en näringsidkare som rör ett receptbelagt 

läkemedel, i den mån framställningen görs i samband med närings- eller 

affärsverksamhet, hantverk eller yrkesutövning och det, efter en bedömning i det 

enskilda fallet, är möjligt att objektivt dra slutsatsen att en sådan framställning kan bidra 

till att främja tillhandahållandet av ett receptbelagt läkemedel. 

                                                      
12 Mål C-657/11, Belgian Electronic Sorting Technology, dom av den 11 juli 2013, ännu ej publicerad i REU, punkt 39. 
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SLUTSATS 

Med hänsyn till det ovan anförda får kommissionen föreslå att den nationella 

domstolens frågor besvaras enligt följande: 

1. Sådana läkemedel som de som är för handen i målet inför den nationella domstolen 

omfattas endast av artikel 3.1 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/83/EG 

av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, 

när väsentliga tillverkningssteg, som inte innefattar en industriell process, har ägt 

rum i det berörda apotekets lokaler, eller i ett laboratorium som utgör en del av 

apoteket, i enlighet med ett recept för en enskild patient. 

Det är för bedömningen av artikel 3.1 inte relevant huruvida andra godkända 

läkemedel med samma aktiva substans, samma dosering och samma läkemedelsform 

finns tillgängliga på marknaden.  

2. Direktiv 2005/29/EG ska tolkas så att det är tillämpligt på varje handling eller 

underlåtenhet av en näringsidkare med avseende på receptbelagda läkemedel i den 

mån en sådan handling eller underlåtenhet, efter en prövning i det enskilda fallet, 

kan anses ske i direkt relation till marknadsföring, försäljning eller leverans av ett 

läkemedel till en konsument. 

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om 

vilseledande och jämförande reklam ska tolkas så att det är tillämpligt på varje 

framställning av en näringsidkare som rör ett receptbelagt läkemedel, i den mån 

framställningen görs i samband med närings- eller affärsverksamhet, hantverk eller 

yrkesutövning och det, efter en bedömning i det enskilda fallet, är möjligt att 

objektivt dra slutsatsen att en sådan framställning kan bidra till att främja 

tillhandahållandet av ett receptbelagt läkemedel. 

 

Attila SIPOS  Michel VAN BEEK Martin JOHANSSON 

Kommissionens ombud 


