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RESUMÉ 

Efter Europa-Kommissionens undersøgelse af lægemiddelsektoren i 2009 har 
håndhævelse af konkurrencereglerne og markedsovervågning på dette område haft høj 
prioritet i hele Unionen. I denne rapport gives der et overblik over, hvordan 
Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder i de 28 medlemsstater ("de 
europæiske konkurrencemyndigheder") har håndhævet EU's kartel- og fusionsregler i 
lægemiddelsektoren i perioden 2009-2017. Den tager fat om Rådets og Europa-
Parlamentets bekymring for, at medicinalvirksomheders konkurrencebegrænsende 
praksis kan bringe patienters adgang til økonomisk overkommelige og innovative 
nødvendige lægemidler i fare. 

De europæiske konkurrencemyndigheder samarbejder tæt for at sikre effektiv 
konkurrence på lægemiddelmarkederne. Siden 2009 har myndighederne sammen 
vedtaget 29 kartelafgørelser mod medicinalvirksomheder. Ved disse afgørelser er der 
blevet pålagt sanktioner (med samlede bøder på mere end 1 mia. EUR) eller afgivet 
bindende tilsagn om at afhjælpe konkurrencebegrænsende adfærd. Endnu vigtigere har 
nogle af disse afgørelser omhandlet konkurrencebegrænsende praksis, der ikke tidligere 
har været behandlet efter EU's konkurrencelovgivning. Disse vedtagne afgørelser giver 
industriens aktører brede retningslinjer for, hvordan de kan sikre, at de overholder loven.  

I 2009-2017 undersøgte de europæiske konkurrencemyndigheder mere end 100 andre 
sager, mens der i øjeblikket undersøges mere end 20 sager vedrørende mulig 
overtrædelse af kartelreglerne. For at undgå uforholdsmæssig koncentration af 
lægemiddelmarkederne som følge af fusioner har Kommissionen undersøgt mere end 80 
fusionstransaktioner. Konkurrenceproblemer blev konstateret i 19 fusionssager, og 
Kommissionen godkendte først disse fusioner, efter at virksomhederne havde afgivet 
fusionstilsagn og tilpasset transaktionen. 

Lægemiddelsektoren kræver nøje overvågning ud fra et konkurrencelovgivningsmæssigt 
synspunkt, og gennem de rapporterede kartel- og fusionssager er der afsløret en række 
eksempler på, hvordan håndhævelse af konkurrencereglerne specifikt hjælper med at 
sikre EU's patienter adgang til økonomisk overkommelige og innovative lægemidler.  

Adgang til billigere lægemidler 

Høje priser på lægemidler er lig med en tung byrde for de nationale sundhedssystemer, 
hvor lægemidler allerede tegner sig for en betydelig del af udgifterne.  

Effektiv konkurrence fra generiske lægemidler og senest også biosimilære lægemidler 
udgør typisk en vigtig kilde til priskonkurrence på lægemiddelmarkederne og sænker 
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priserne markant (for generiske lægemidler med 50 % i gennemsnit). Dette gør ikke kun 
ældre behandlinger lettere tilgængelige, men gør det også muligt at omdirigere nogle af 
de dermed forbundne besparelser til nyere og innovative lægemidler. For at afbøde 
virkningen af de generiske lægemidlers indtrængen på markedet, som medfører væsentlig 
lavere indtjening fra kommercielt succesrige lægemidler, iværksætter originalproducenter 
ofte strategier, som kan forlænge deres ældre lægemidlers salgsperiode. Nogle af disse 
strategier og andre fremgangsmåder, som kan påvirke priskonkurrencen, har krævet en 
nøje overvågning af konkurrencelovgivningen. 

De europæiske konkurrencemyndigheder har aktivt undersøgt og sanktioneret 
fremgangsmåder, der har ført til højere priser. I en række afgørelser, der er baseret på 
Kommissionens sektorundersøgelse fra 2009, har myndighederne rettet fokus mod 
adfærd, der begrænser markedsadgangen eller -ekspansionen for generiske lægemidler. 
Skelsættende afgørelser er blevet truffet af både Kommissionen (Lundbeck-, Fentanyl- og 
Servier-sagerne) og Det Forenede Kongeriges konkurrencemyndighed (Paroxetine-
sagen) mod "pay for delay"-aftaler. Under sådanne aftaler betaler den etablerede 
originalproducent den generiske producent for at opgive eller forhale sine planer om at gå 
ind på markedet. På denne måde får den generiske producent "en bid af 
[originalproducentens] kage" som følge af de kunstigt høje priser (som en af de 
undersøgte virksomheder udtrykte det i et internt dokument, som Kommissionen fandt).  

Den franske konkurrencemyndighed er gået i spidsen og har truffet en række afgørelser, 
som forbyder, at etablerede virksomheder benytter nedvurdering for at begrænse 
udbredelsen af nye generiske produkter på markedet. Andre myndigheder har 
sanktioneret etablerede virksomheder, som misbrugte forskriftsprocedurer for at holde 
generiske lægemidler ude af markedet.  

Der er i den senere tid desuden gennemført en række undersøgelser af prissætningen af 
visse ikkepatenterede lægemidler (i et eksempel steg prisen med op til 2 000 %), og flere 
myndigheder har fastslået, at sådan prissætning er urimelig og udgør et misbrug, nemlig i 
Italien (Aspen-sagen), Det Forenede Kongerige (Pfizer/Flynn-sagen) og Danmark (CD 
Pharma-sagen). Konkurrencemyndighederne har desuden retsforfulgt mere klassiske 
former for uforsvarlig adfærd, f.eks. samordning af tilbudsgivning eller strategier, der har 
til formål at afskære konkurrenter fra adgangen til nødvendigt input eller kunder. 

Højere priser kan også være resultatet af fusioner mellem medicinalvirksomheder, hvis 
den fusionerede virksomheds prissætningsposition er blevet styrket. Kommissionen har 
grebet ind i en række fusioner, som kunne have ført til prisstigninger, især for generiske 
produkter (f.eks. Teva/Allergan-sagen) eller biosimilære produkter (f.eks. 
Pfizer/Hospira-sagen). Kommissionen godkendte først disse transaktioner, efter at 
virksomhederne havde forpligtet sig til at afhænde dele af deres virksomheder til egnede 
købere for at bevare den eksisterende grad af priskonkurrence. 

Adgang til innovative lægemidler  

Innovation er afgørende i lægemiddelsektoren, og medicinalvirksomheder er blandt de 
førende, når det gælder investering i forskning og udvikling. Markedsdeltagere benytter 
imidlertid i nogle tilfælde fremgangsmåder, der påvirker incitamenterne til at innovere 
(patentudtagning, klager til kompetente myndigheder, opkøb af konkurrerende 
teknologier osv.). Gennem sådanne handlinger kan de overtræde 
konkurrencelovgivningen. 
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Gennem fusionskontrol har Kommissionen forhindret fusioner, der kunne påvirke 
forsknings- og udviklingsarbejdet i forbindelse med lanceringen af nye lægemidler eller 
udvidelse af den terapeutiske anvendelse af eksisterende lægemidler. Kommissionen har 
grebet ind for at beskytte den konkurrerende innovation i en række sager, som f.eks. 
truede med at modarbejde fremskredne forsknings- og udviklingsprojekter vedrørende 
livsvigtige lægemidler mod kræft (Novartis/GlaxoSmithKline Oncology) eller vedrørende 
pipelinelægemidler mod søvnløshed i en tidlig udviklingsfase (Johnson & 
Johnson/Actelion). I Pfizer/Hospira-sagen var Kommissionen bekymret for, at fusionen 
ville standse et af de to parallelle projekter vedrørende udvikling af konkurrerende 
biosimilære lægemidler. Kommissionen godkendte alle disse fusioner, men først efter at 
virksomhederne havde givet tilsagn om, at pipelineprojekter ikke ville blive opgivet, og 
der ville blive fundet en ny operatør til at gennemføre projekterne. 

I konkurrencereglerne anerkendes det, at virksomheder samarbejder for at skabe 
innovation. Virksomheder forsøger imidlertid i nogle tilfælde at standse konkurrenters 
innovation eller at fjerne konkurrencemæssigt pres, som tvinger dem til at investere i 
innovation. Foranstaltninger mod forsøg på uretmæssigt at forsinke lanceringen af 
generiske produkter hjælper f.eks. effektivt med at sætte en stopper for innovatorens 
eneret på markedet og tilskynder derved originalproducenter til yderligere innovation. Ud 
over at beskytte innovation fremmer håndhævelsen af kartel- og monopolreglerne også 
patienternes valg ved at gribe ind mod forskellige udelukkelsesmetoder, f.eks. en 
rabatordning, der har til formål at udelukke konkurrenter fra hospitalsudbud, eller 
spredning af vildledende oplysninger om sikkerheden ved et lægemiddel, når det bruges 
til at behandle lidelser, der ikke er nævnt i markedsføringstilladelsen (off-label-
anvendelse). 

Mulighed for yderligere håndhævelsesforanstaltninger 

Eksemplerne på sager i denne rapport viser, at håndhævelsen af konkurrencereglerne kan 
være meget effektiv inden for dens mandat og område, dvs. undersøgelse af 
konkurrencebegrænsende aftaler, dominerende virksomheders misbrug og fusioner. Der 
er imidlertid grænser for, hvad konkurrencelovgivningen kan gøre, og der kræves en 
fortsat indsats fra alle aktørers side for at imødegå den samfundsmæssige udfordring med 
at sikre bæredygtig adgang til økonomisk overkommelige og innovative lægemidler. 

De tidligere håndhævelsesresultater udgør et solidt grundlag for 
konkurrencemyndighedernes videre arbejde og målretning af deres indsats. Effektiv 
håndhævelse af EU's konkurrenceregler inden for lægemiddelsektoren har stadig høj 
prioritet, og konkurrencemyndighederne vil fortsat overvåge og proaktivt undersøge 
potentielle konkurrencebegrænsende situationer.  


