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ОБОБЩЕНИЕ 

В резултат на разследването на Европейската комисия във фармацевтичния 
сектор през 2009 г. правоприлагането в областта на конкуренцията и  
наблюдението на пазара в тази област са били с висок приоритет в целия ЕС. В 
настоящия доклад се прави преглед на начина, по който Комисията и 
националните органи за защита на конкуренцията на 28-те държави членки 
(„Европейските органи за защита на конкуренцията“) са приложили 
антитръстовите правила и правилата за сливанията на ЕС във фармацевтичния 
сектор през периода 2009—2017 г. В него се дава отговор на опасенията, 
изразени от Съвета и Европейския парламент, че антиконкурентните практики 
на фармацевтичните дружества могат да застрашат достъпа на пациентите до 
достъпни и иновативни основни лекарствени продукти. 

Европейските органи за защита на конкуренцията работят в тясно сътрудничество, 
за да гарантират ефективната конкуренция на фармацевтичните пазари. От 2009 г. 
насам органите са взели заедно 29 антитръстови решения срещу фармацевтични 
дружества. Посредством тези решения са наложени санкции (с глоби в размер над 
1 милиард евро) или са поети обвързващи ангажименти за прекратяване на 
антиконкурентно поведение. По-важното е, че в някои от тези решения бяха 
разгледани антиконкурентни практики, които преди това не са били разглеждани 
от правото на ЕС в областта на конкуренцията. Тези прецеденти дават по-широки 
насоки на участниците в отрасъла за това как те да гарантират, че спазват 
законодателството.  

През периода 2009—2017 г. европейските органи за защита на конкуренцията са 
разследвали повече от 100 други дела, като понастоящем все още се разглеждат 
над 20 дела за възможни нарушения на антитръстовите правила. За да гарантира, че 
на фармацевтичните пазари не е налице прекалено висока степен на концентрация 
поради сливания, Комисията разгледа повече от 80 сделки. По 19 дела за сливания 
бяха установени опасения относно конкуренцията, а Комисията даде разрешение за 
осъществяване на тези сливания едва след като дружествата предложиха да разсеят 
опасенията и да изменят сделката. 

Във фармацевтичния сектор се изисква засилено наблюдение на правото в областта 
на конкуренцията, а докладваните дела за сливания и дела във връзка с нарушаване 
на антитръстовите правила предоставят редица примери за това как 
правоприлагането в областта на конкуренцията конкретно допринася за 
гарантиране на достъпа на пациентите на ЕС до достъпни и иновативни 
лекарствени продукти.  
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Достъп до по-евтини лекарствени продукти 

Високите цени на лекарствените продукти налагат голяма тежест върху 
националните системи за здравеопазване, в които фармацевтичните продукти вече 
представляват значителен дял от разходите.  

Ефективната конкуренция от страна на генеричните лекарствени продукти и 
напоследък от биоподобните лекарствени продукти обикновено представлява 
жизненоважен източник на ценова конкуренция на фармацевтичните пазари и 
значително намалява цените (средно с 50 % за генеричните лекарствени продукти). 
Това не само прави по-старите лечения по-достъпни, но също така позволява някои 
от свързаните с тях икономии да бъдат пренасочени към по-нови, иновативни 
лекарствени продукти. За да смекчат въздействието от навлизането на генерични 
лекарствени продукти на пазара, което значително намалява приходите от 
успешните от търговска гледна точка лекарствени продукти, дружествата 
производители на оригинални лекарства често прилагат стратегии за удължаване 
на търговския живот на техните по-стари лекарствени продукти. Някои от тези 
стратегии и други практики, които могат да окажат въздействие върху ценовата 
конкуренция, са довели до засилено наблюдение на правото в областта на 
конкуренцията. 

Европейските органи за защита на конкуренцията усилено са разследвали и 
санкционирали практики, които водят до по-високи цени. В редица решения, които 
се основават на разследването на Комисията в сектора от 2009 г., органите са 
насочили вниманието си към действия, които ограничават навлизането на пазара 
или разрастване на пазарния дял на генеричните лекарствени продукти. Бяха взети 
знакови решения както от Комисията (делата Lundbeck, Fentanyl и Servier), така и 
от органа на Обединеното кралство (дело Paroxetine) срещу сделки от типа 
„плащане за забавяне“. В такива сделки титулярното дружество производител на 
оригинални лекарства заплаща на дружеството производител на генерични 
лекарства за това то да се откаже или да забави плановете си за навлизане на 
пазара. По този начин дружеството производител на генерични лекарства 
„получава парче от тортата на дружеството производител на оригинални 
лекарства“, което е възможно благодарение на изкуствено завишените цени (както 
едно разследвано дружество разяснява във вътрешен документ, открит от 
Комисията).  

Френският орган за защита на конкуренцията беше първият изготвил редица 
решения, които забраняват очерняшите практики на титулярите да ограничават 
навлизането на пазара на нови генерични лекарствени продукти. Други органи са 
санкционирали титуляри, които са злоупотребявали с регулаторни процедури, за да 
не допуснат генеричните лекарствени продукти на пазара.  

Налице са няколко скорошни разследвания на ценообразуването на някои 
незащитени с патент лекарствени продукти (в един от примерите цената е 
нараснала с до 2 000 %) и няколко органа са установили, че такива практики на 
ценообразуване са нелоялни и злоупотребяващи, по-специално в Италия (дело 
Aspen), Обединеното кралство (дело Pfizer/Flynn) и Дания (дело CD Pharma). Освен 
това органите за защита на конкуренцията са предприели съдебни действия срещу 
по-традиционни неправомерни действия, като например тръжни манипулации от 
страна на картели или стратегии за прекъсване на достъпа на конкурентите до 
ключови суровини или до клиентите. 
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По-високите цени могат също така да са резултат на сливания на фармацевтични 
дружества, където са засилени правата за ценообразуване на образуваното чрез 
сливане дружество. Комисията се е намесила в редица сливания, които са могли да 
доведат до увеличение на цените, по-специално що се отнася до генерични 
лекарствени продукти (като например дело Teva/Allergan) или биоподобни 
лекарствени продукти (като например дело Pfizer/Hospira). Комисията разреши 
тези сделки едва след като дружествата се ангажираха да продадат част от своята 
дейност на подходящи купувачи с оглед запазване на съществуващата степен на 
ценова конкуренция. 

Достъп до иновативни лекарствени продукти  

Иновациите са от решаващо значение във фармацевтичния сектор, като 
фармацевтичните дружества са сред лидерите при инвестициите в 
научноизследователска и развойна дейност. Въпреки това участниците на пазара 
понякога могат да предприемат действия, които засягат стимулите за иновации 
(патентоване, намеса пред органите, придобиване на конкурентни технологии и 
т.н.). По този начин те могат да нарушат правото в областта на конкуренцията. 

Чрез контрола върху сливанията Комисията е възпрепятствала сделки, които биха 
могли да компрометират усилията на научноизследователската и развойната 
дейност за пускане на нови лекарствени продукти на пазара или за разрастване на 
терапевтичната употреба на съществуващи лекарствени продукти. Комисията се 
намеси, за да защити конкуренцията в областта на иновациите в редица дела, които 
например заплашиха да осуетят напреднали проекти за научноизследователска и 
развойна дейност в областта на животоспасяващи лекарствени продукти за лечение 
на онкологични заболявания (Novartis/GlaxoSmithKline Oncology) или за 
разработване на лекарствени продукти за безсъние в ранен стадий на развойната 
дейност (Johnson & Johnson/Actelion). Що се отнася до делото Pfizer/Hospira 
Комисията изрази опасения, че сливането би довело до преустановяване на един от 
двата паралелни проекта за разработване на конкурентни биоподобни лекарствени 
продукти. Комисията разреши всички тези сделки, но само след като дружествата 
предложиха корективни мерки с цел гарантиране, че разработваните проекти няма 
да бъдат прекъснати и ще бъде намерен нов участник, който да ги придвижва 
напред. 

В правилата относно конкуренцията се признава, че дружествата могат да 
работят съвместно с оглед насърчаване на иновациите. Въпреки това 
дружествата понякога се стремят да осуетяват усилията в областта на 
иновациите на конкурентите или да отслабват конкурентния натиск, който ги 
принуждава да инвестират в иновации. Например, действията срещу опитите 
за неоснователно забавяне на навлизането на генерични лекарствени продукти 
на пазара спомагат за ефективното налагане на края на изключителните 
търговски права на иноватора и следователно предизвикат по-нататъшни 
иновации от страна на дружествата производители на оригинални лекарства. В 
допълнение към защитата на иновациите, правоприлагането на антитръстовите 
правила също насърчава избора на пациентите чрез намеса срещу различни 
практики за отстраняване, като например схема за отстъпки, замислена да  
изключва конкурентите от тръжни процедури, провеждани в болниците, или 
разпространяване на подвеждаща информация относно безопасността на 
лекарствения продукт при използването му за лечение на заболявания, които 
не са упоменати в разрешението за търговия с него (извън условията на РТ). 
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Обхват на по-нататъшни действия по правоприлагане 

Делата, използвани като примери в настоящия доклад, показват, че 
правоприлагането в областта на конкуренцията може да бъде много ефективно в 
рамките на мандата и правомощията му, по-специално за разследване на 
антиконкурентни споразумения, злоупотреби от дружества с господстващо 
положение и сливания. Налице са обаче ограничения относно това какво може да 
направи правото в областта на конкуренцията и са необходими непрекъснати 
усилия от страна на всички заинтересовани страни, за да се отговори на 
общественото предизвикателство за гарантиране на устойчив достъп до достъпни и 
иновативни лекарствени продукти. 

Резултатите от правоприлагането за минали периоди осигуряват солидна основа за 
продължаване и съсредоточаване на усилията на органите за защита на 
конкуренцията в областта на правоприлагането. Ефективното правоприлагане на 
законите на ЕС в областта на конкуренцията във фармацевтичния сектор остава 
въпрос от първостепенно значение и органите за защита на конкуренцията ще 
продължат да наблюдават и да участват активно в разследването на евентуални 
антиконкурентни случаи.  


