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KOKKUVÕTE 

Euroopa Komisjon korraldas 2009. aastal ravimisektori uuringu. Sellest ajast on 
konkurentsiõiguse täitmise tagamine ja turujärelevalve selles valdkonnas olnud kogu 
ELis tähtsal kohal. Käesolevas aruandes antakse ülevaade sellest, kuidas komisjon ja 
28 liikmesriigi konkurentsiasutused (edaspidi „Euroopa konkurentsiasutused“) on 
aastatel 2009–2017 taganud ravimisektoris ELi konkurentsi- ja ühinemiseeskirjade 
täitmist. Aruanne esitatakse vastuseks nõukogu ja Euroopa Parlamendi tõstatatud 
probleemile, et ravimifirmade konkurentsivastane tegevus võib ohustada patsientide 
juurdepääsu taskukohastele ja uuenduslikele hädavajalikele ravimitele. 

Euroopa konkurentsiasutused teevad tihedat koostööd, et tagada ravimiturgudel tõhus 
konkurents. Alates 2009. aastast on konkurentsiasutused teinud ravimifirmade suhtes 
kokku 29 konkurentsialast otsust. Otsustega kehtestati sanktsioonid (trahvid moodustasid 
kokku üle 1 miljardi euro) või siduvad kohustused konkurentsivastase käitumise 
parandamiseks. Veelgi olulisem on see, et mõnedega neist otsustest sekkuti 
konkurentsivastasesse tegevusse, mida varem ei olnud ELi konkurentsiõiguses käsitletud. 
Need pretsedendid annavad tootjatele laiemaid suuniseid selle kohta, kuidas tagada oma 
tegevuse vastavus õigusaktidele.  

Aastatel 2009–2017 uurisid Euroopa konkurentsiasutused rohkem kui 100 muud juhtumit 
ja üle 20 võimaliku konkurentsieeskirjade rikkumise juhtumi uurimine on praegu käimas. 
Selleks, et ravimiturud ei muutuks ühinemiste tulemusena liiga kontsentreerituks, vaatas 
komisjon läbi üle 80 tehingu. Konkurentsiprobleeme avastati 19 ühinemise puhul ning 
komisjon andis nendele ühinemistele loa alles pärast seda, kui äriühingud olid teinud 
ettepanekud probleemide lahendamiseks ja tehingu muutmiseks. 

Ravimisektor nõuab hoolikat konkurentsiõiguse järelevalvet ning teatatud 
konkurentsieeskirjade rikkumiste ja ühinemiste juhtumid näitavad, kuidas 
konkurentsiõiguse täitmise tagamine aitab kindlustada taskukohaste ja uuenduslike 
ravimite kättesaadavust ELi patsientide jaoks.  

Odavamate ravimite kättesaadavus 

Ravimite kõrged hinnad koormavad riiklikke tervishoiusüsteeme, kus ravimid 
moodustavad juba märkimisväärse osa kulutustest.  

Geneerilistest ravimitest ja viimasel ajal ka sarnastest bioloogilistest ravimitest tulenev 
tõhus konkurents kujutab endast enamikul juhtudel olulist hinnakonkurentsi allikat 
ravimiturgudel ja alandab märkimisväärselt hindu (geneeriliste ravimite puhul keskmiselt 
50 % võrra). See ei muuda üksnes vanemaid ravimeetodeid märksa kättesaadavamaks, 
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vaid võimaldab ka osa kokkuhoitud rahast suunata uuematele uuenduslikele ravimitele. 
Selleks, et leevendada geneeriliste ravimite turuletoomise mõju, mis vähendab oluliselt 
kaubanduslikult edukatelt ravimitelt teenitavat tulu, rakendavad originaalravimite tootjad 
tihti strateegiaid oma vanemate ravimite turustamisperioodi pikendamiseks. Mõned 
sellised strateegiad ja ka muud äritavad, mis võivad mõjutada hinnakonkurentsi, on 
toonud kaasa konkurentsiõiguse järgimise kontrolli. 

Euroopa konkurentsiasutused on aktiivselt uurinud äritavasid, mis viivad hinnatõusuni, ja 
kehtestanud nendega seoses sanktsioone. Mitmes komisjoni 2009. aasta sektoriuuringule 
tuginevas otsuses on konkurentsiasutused võtnud sihikule tegevuse, mis piirab 
geneeriliste ravimite turulepääsu ja laienemist. Komisjon (Lundbecki, fentanüüli ja 
Servier’ juhtumid) ja Ühendkuningriigi konkurentsiasutus (paroksetiini juhtum) võtsid 
vastu põhimõttelise tähtsusega otsused tehingute suhtes, mis seisnesid turuletuleku 
edasilükkamise hüvitamises. Selliste tehingute puhul maksab turgu valitsev 
originaalravimi tootja geneerilise ravimi tootjale, et too loobuks turule sisenemise 
plaanidest või viivitaks nende elluviimisega. Sel moel saab geneerilise ravimi tootja 
kunstlikult kõrgete hindade kaudu „tüki [originaalravimi tootja] pirukast“ (nagu selgitas 
üks uurimisalune äriühing komisjoni avastatud sisedokumendis).  

Prantsuse konkurentsiasutus on olnud esirinnas mitme otsuse vastuvõtmisega, mis 
keelavad turgu valitsevatel äriühingutel halvustava suhtumise levitamise eesmärgiga 
piirata hiljuti turule toodud geneeriliste ravimite kasutuselevõttu. Teised 
konkurentsiasutused on karistanud turgu valitsevaid äriühinguid, kes kuritarvitasid 
reguleerivaid menetlusi eesmärgiga hoida geneerilised ravimid turult eemal.  

Peale selle on viimasel ajal mitmel korral uuritud teatavate patentimata ravimite 
hinnakujundust (ühel juhul tõusis hind kuni 2000 %) ning mitmes riigis, nimelt Itaalias 
(Aspeni juhtum), Ühendkuningriigis (Pfizeri / Flynni juhtum) ja Taanis (CD Pharma 
juhtum), tunnistas konkurentsiasutus sellise hinnakujunduse ebaõiglaseks ja 
konkurentsivastaseks. Lisaks on konkurentsiasutused esitanud süüdistusi 
klassikalisemate rikkumiste eest, nagu kartellide kokkumängitud pakkumine või 
strateegiad, mille eesmärk on välistada konkurentide juurdepääs peamistele sisenditele 
või klientidele. 

Hinnatõusuni võib viia ka ravimifirmade ühinemine, mis tugevdab ühinenud äriühingu 
võimu hindade kujundamisel. Komisjon on sekkunud mitmesse ühinemisse, mis oleksid 
võinud põhjustada hinnatõusu, eriti geneeriliste ravimite (nt Teva / Allergani juhtum) või 
sarnaste bioloogiliste ravimite (nt Pfizeri / Hospira juhtum) puhul. Komisjon andis 
nendele tehingutele loa alles pärast seda, kui äriühingud olid kohustunud võõrandama osa 
oma äritegevusest sobivatele ostjatele, et säilitada olemasolev hinnakonkurentsi tase. 

Uuenduslike ravimite kättesaadavus  

Innovatsioon on ravimisektoris ülioluline ning ravimifirmad on teadus- ja 
arendustegevusse investeerimisel esirinnas. Mõnikord võivad turuosalised aga oma 
tegevusega mõjutada uuendustegevuse stiimuleid (patentimine, sekkumine ametiasutuste 
kaudu, konkureeriva tehnoloogia soetamine jne). Seeläbi võivad nad rikkuda 
konkurentsiõigust. 

Komisjon on ühinemiste kontrollimise raames hoidnud ära tehinguid, mis võinuks 
ohustada teadus- ja arendustegevust uute ravimite turuletoomiseks või olemasolevate 
ravimite raviotstarbelise kasutuse laiendamiseks. Innovatsioonikonkurentsi kaitsmiseks 
sekkus komisjon mitmel juhtumil, mis ähvardasid näiteks nurjata kaugelearenenud 
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teadus- ja arendusprojektid elupäästvate vähiravimite väljatöötamiseks 
(Novartis / GlaxoSmithKline Oncology) või varases arendusjärgus unetusravimite 
väljatöötamiseks (Johnson & Johnson / Actelion). Pfizeri / Hospira juhtumi puhul tegi 
komisjonile muret asjaolu, et ühinemise tulemusena lõpetatakse üks kahest paralleelsest 
projektist, mille käigus arendati konkureerivaid sarnaseid bioloogilisi ravimeid. 
Komisjon andis kõigile neile tehingutele loa, kuid alles pärast seda, kui äriühingud 
pakkusid välja parandusmeetmed tagamaks, et arendusjärgus projekte ei lõpetata, ja 
leidsid uue ettevõtja projektide arendamiseks. 

Konkurentsieeskirjad lubavad äriühingute koostööd innovatsiooni edendamisel. 
Mõnikord püüavad äriühingud siiski takistada konkurentide uuendustegevust või 
vähendada konkurentsisurvet, mis sunnib neid innovatsiooni investeerima. Näiteks 
meetmed, mis on suunatud geneeriliste ravimite turuletoomise lubamatute 
edasilükkamise katsete vastu, aitavad teha lõpu uuendaja turustamise ainuõigusele ja 
seega ergutada edasist innovatsiooni originaalravimite tootjate seas. Lisaks innovatsiooni 
kaitsmisele suurendab konkurentsieeskirjade täitmise tagamine ka patsientide 
valikuvõimalusi, tõkestades mitmesuguseid tõrjumisvõtteid, nagu allahindluste skeem, 
mille eesmärk on hoida konkurendid eemal haiglate hangetelt, või eksitava teabe 
levitamine ravimi ohutuse kohta, kui ravimit kasutatakse müügiloal nimetamata haiguste 
ravimiseks (ettenähtust erinev kasutamine). 

Edasiste täitemeetmete ulatus 

Käesolevas aruandes esitatud juhtumite näidetest ilmneb, et konkurentsiõiguse täitmise 
tagamine vastavate volituste ja ülesannete, s.t konkurentsivastaste kokkulepete, turgu 
valitseva seisundi kuritarvitamise ja ühinemiste uurimise raames võib olla vägagi 
tulemuslik. Konkurentsiõiguse abil ei ole siiski võimalik kõike saavutada, mis tähendab, 
et taskukohaste ja uuenduslike ravimite jätkusuutliku kättesaadavuse ühiskondlikult 
olulise küsimuse lahendamiseks on vajalikud kõikide sidusrühmade järjepidevad 
jõupingutused. 

Varasemad kogemused eeskirjade täitmise tagamisel annavad konkurentsiasutustele hea 
aluse oma tegevuse jätkamiseks ja suunamiseks. ELi konkurentsieeskirjade tulemuslik 
täitmise tagamine ravimisektoris on edaspidigi esmatähtis küsimus ning 
konkurentsiasutused jätkavad võimalike konkurentsivastaste olukordade jälgimist ja 
nende ennetavat uurimist.  


