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KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN 
PARLAMENTILLE 

KILPAILUSÄÄNTÖJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO LÄÄKEALALLA (2009–2017) 
 

Eurooppalaisten kilpailuviranomaisten yhteistyö  
kohtuuhintaisten ja innovatiivisten lääkkeiden takaamiseksi 

TIIVISTELMÄ 

Euroopan komission vuonna 2009 toteuttaman lääkealaa koskevan toimialatutkinnan 
jälkeen kilpailulainsäädännön täytäntöönpano ja markkinoiden seuranta tällä alalla ovat 
olleet ensisijaisen tärkeitä toimia koko EU:n alueella. Tässä kertomuksessa esitetään 
yleiskatsaus siitä, miten komissio ja 28 jäsenvaltion kansalliset kilpailuviranomaiset 
(jäljempänä ’eurooppalaiset kilpailuviranomaiset’) ovat valvoneet kilpailunrajoituksia ja 
yrityskeskittymiä koskevien EU:n sääntöjen täytäntöönpanoa lääkealalla vuosina 2009–
2017. Kertomuksella vastataan neuvoston ja Euroopan parlamentin ilmaisemiin 
huolenaiheisiin siitä, että lääkeyhtiöiden kilpailunvastaiset käytännöt saattavat vaarantaa 
potilaiden mahdollisuuden saada kohtuuhintaisia ja innovatiivisia olennaislääkkeitä. 

Eurooppalaiset kilpailuviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä varmistaakseen 
lääkemarkkinoiden tehokkaan kilpailun. Vuodesta 2009 lähtien viranomaiset ovat tehneet 
yhteensä 29  kilpailunrajoituksia koskevaa päätöstä lääkeyhtiöitä vastaan. Päätöksillä on 
määrätty seuraamuksia (sakkojen yhteismäärä on yli yksi miljardi euroa) tai vahvistettu 
kilpailunvastaisten käytäntöjen poistamista koskevat sitoumukset velvoittaviksi. Vielä 
tärkeämpää on, että jotkin näistä päätöksistä koskivat kilpailunvastaisia käytäntöjä, joita 
ei ollut aiemmin käsitelty EU:n kilpailulainsäädännön nojalla. Ennakkotapausten avulla 
alan toimijat pystyvät entistä paremmin varmistamaan, että ne noudattavat lainsäädäntöä.  

Vuosina 2009–2017 eurooppalaiset kilpailuviranomaiset tutkivat yli 100 muuta tapausta, 
ja tällä hetkellä tutkittavana on yli 20 mahdollista kilpailuoikeuden rikkomistapausta. 
Varmistaakseen, että lääkemarkkinoista ei tule liian keskittyneet sulautumisten vuoksi, 
komissio arvioi yli 80 liiketoimea. Kilpailuongelmia havaittiin 19 sulautumisessa, ja 
komissio hyväksyi nämä sulautumiset vasta, kun yhtiöt tarjoutuivat puuttumaan 
ongelmiin ja muuttamaan liiketoimea. 

Lääkealalla tarvitaan tiukkaa kilpailulainsäädännön valvontaa, ja kertomuksessa 
esitetyillä kilpailunrajoitus- ja sulautuma-asioilla annetaan esimerkkejä siitä, miten 
kilpailulainsäädännön täytäntöönpanolla varmistetaan, että potilaiden saatavilla on 
EU:ssa kohtuuhintaisia ja innovatiivisia lääkkeitä.  

Edullisempien lääkkeiden saatavuus 

Lääkkeiden kalliit hinnat aiheuttavat suuria rasitteita kansallisille 
terveydenhuoltojärjestelmille, joissa lääkkeiden osuus menoista on jo nyt merkittävä.  

Rinnakkaisvalmisteiden ja viime aikoina myös biosimilaarien aikaansaama tehokas 
kilpailu on tyypillisesti tärkeä hintakilpailun lähde lääkemarkkinoilla, ja se alentaa 
hintoja merkittävästi (rinnakkaisvalmisteiden osalta keskimäärin 50 prosenttia). Tämän 
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ansiosta perinteisiä lääkkeitä on huomattavasti helpommin saatavilla, mutta samalla 
hintakilpailusta saatavia säästöjä voidaan suunnata uusiin, innovatiivisiin lääkkeisiin. 
Rinnakkaisvalmisteiden markkinoille tulo johtaa kaupallisesti menestyneistä lääkkeistä 
saatavien tulojen merkittävään pienenemiseen. Tämän vaikutuksen lieventämiseksi 
alkuperäisvalmistajat ottavat usein käyttöön strategioita, joilla ne pyrkivät pidentämään 
vanhempien lääkkeidensä kaupallista elinkaarta. Kilpailulainsäädännön valvonnassa on 
puututtu joihinkin tällaisiin strategioihin sekä muihin käytäntöihin, joilla voi olla 
vaikutusta hintakilpailuun. 

Eurooppalaiset kilpailuviranomaiset ovat tutkineet tarmokkaasti käytäntöjä, jotka ovat 
nostaneet hintoja, ja määränneet niistä seuraamuksia. Komission vuonna 2009 
toteuttamaan lääkealan toimialatutkintaan perustuvissa useissa päätöksissä viranomaiset 
ovat puuttuneet toimintaan, jolla rajoitetaan rinnakkaislääkkeiden markkinoille tuloa tai 
markkinaosuuden laajentumista. Sekä komissio (asiat Lundbeck, Fentanyyli ja Servier) 
että Yhdistyneen kuningaskunnan viranomainen (paroksetiinia koskeva asia) ovat 
tehneet merkittäviä päätöksiä vastikkeellista viivyttämistä (”pay-for-delay”) koskevista 
sopimuksista. Tällaisissa sopimuksissa vakiintunut alkuperäisvalmistaja maksaa 
rinnakkaisvalmistajalle siitä, että tämä luopuu markkinoille tuloa koskevista 
suunnitelmistaan tai viivästyttää niitä. Tällä tavoin rinnakkaisvalmistaja ”saa osan 
[alkuperäisvalmistajan] siivusta”, joka perustuu keinotekoisen korkeisiin hintoihin 
(kuten yksi tutkittava yhtiö kertoi komission löytämässä sisäisessä asiakirjassa).  

Ranskan kilpailuviranomainen on toiminut edelläkävijänä ja tehnyt useita päätöksiä, 
joilla kielletään vakiintuneiden yritysten harjoittama mustamaalaus, jonka tarkoituksena 
on rajoittaa uusien rinnakkaisvalmisteiden käyttöä. Muut viranomaiset ovat määränneet 
seuraamuksia vakiintuneille yrityksille, jotka käyttivät sääntelymenettelyjä väärin 
pitääkseen rinnakkaisvalmisteet pois markkinoilta.  

Viime aikoina on tutkittu myös tiettyjen patenttisuojaamattomien lääkkeiden hinnoittelua 
(yhdessä esimerkissä hinta nousi jopa 2 000 prosenttia), ja useat viranomaiset muun 
muassa Italiassa (asia Aspen), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (asia Pfizer/Flynn) ja 
Tanskassa (asia CD Pharma) ovat todenneet tällaisten hinnoittelukäytäntöjen olevan 
epäreiluja ja kohtuuttomia. Kilpailuviranomaiset ovat lisäksi ryhtyneet syytetoimiin 
perinteisemmissä väärinkäytöstapauksissa, joissa on kyse esimerkiksi tarjouskartelleista 
tai strategioista, joilla estetään kilpailijoiden pääsy keskeisiin tuotantopanoksiin tai 
asiakkaisiin. 

Korkeat hinnat saattavat johtua myös lääkeyhtiöiden sulautumisista, jotka vahvistavat 
sulautuman tuloksena syntyvän yhtiön hinnoitteluvoimaa. Komissio on puuttunut useisiin 
sulautumisiin, jotka olisivat voineet nostaa erityisesti rinnakkaislääkkeiden (esimerkiksi 
asia Teva/Allergan) tai biosimilaarien (esimerkiksi asia Pfizer/Hospira) hintoja. 
Komissio hyväksyi nämä liiketoimet vasta sen jälkeen kun yritykset olivat sitoutuneet 
myymään osia liiketoiminnastaan sopiville ostajille pitääkseen olemassa olevan 
hintakilpailun tason entisellään. 

Innovatiivisten lääkkeiden saatavuus  

Innovointi on elintärkeä osa lääkealaa, ja lääkeyhtiöt ovat johtavia tutkimukseen ja 
kehitykseen investoivia tahoja. Markkinatoimijat saattavat kuitenkin joskus harjoittaa 
toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan innovoinnin kannustimiin (esimerkiksi patentit, 
viranomaisiin vetoaminen ja kilpailevien teknologioiden hankinta). Näin toimiessaan ne 
saattavat rikkoa kilpailulainsäädäntöä. 
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Komissio on yrityskeskittymiä valvoessaan estänyt liiketoimia, jotka olisivat saattaneet 
vaarantaa tutkimus- ja kehityspyrkimykset, joilla oli tarkoitus tuoda markkinoille uusia 
lääkkeitä tai laajentaa olemassa olevien lääkkeiden käyttöaihetta. Suojellakseen 
innovointikilpailua komissio puuttui toimintaan useissa asioissa, joissa esimerkiksi 
elintärkeitä syöpälääkkeitä koskevat edistyneet tutkimus- ja kehityshankkeet 
(Novartis / GlaxoSmithKline Oncology) tai kehitteillä olevien unettomuuslääkkeiden 
alkuvaiheessa olevat kehityshankkeet (Johnson&Johnson / Actelion) olivat uhattuina. 
Asiassa Pfizer/Hospira komissio oli huolissaan siitä, että sulautuminen keskeyttäisi 
yhden kahdesta rinnakkaisesta hankkeesta, joissa kehitettiin kilpailevia biosimilaareja. 
Komissio hyväksyi kaikki nämä liiketoimet, mutta vasta yhtiöiden tarjottua 
korjaustoimenpiteitä, joilla varmistettiin, että hankkeita ei keskeytetty, ja löydettyä uuden 
toimijan jatkamaan hankkeita. 

Kilpailusääntöjen mukaan yritykset voivat tehdä yhteistyötä innovoinnin edistämiseksi. 
Joskus yritykset kuitenkin pyrkivät haittaamaan kilpailijoiden innovointipyrkimyksiä tai 
lieventämään kilpailupaineita, jotka pakottavat ne investoimaan innovointiin. Esimerkiksi 
rinnakkaisvalmisteen markkinoille tulon tarpeetonta viivästyttämistä vastustavilla 
toimilla autetaan tehokkaasti päättämään innovoijan kaupallinen yksinoikeus ja siten 
kannustetaan alkuperäisvalmistajia innovointiin. Innovoinnin turvaamisen lisäksi 
kilpailuoikeuden täytäntöönpanolla parannetaan myös potilaiden valintamahdollisuuksia 
puuttumalla useisiin markkinoilta sulkeviin käytäntöihin. Esimerkkejä tällaisista 
käytännöistä ovat alennusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on sulkea kilpailijat 
sairaaloiden tarjouskilpailuista, tai harhaanjohtavan tiedon levittäminen lääkkeen 
turvallisuudesta, kun lääkkeellä hoidetaan sairauksia, joita ei ole mainittu myyntiluvassa 
(myyntiluvasta poikkeava käyttö). 

Tulevien täytäntöönpanotoimien laajuus 

Tässä kertomuksessa esitellyistä esimerkkitapauksista käy ilmi, että 
kilpailulainsäädännön täytäntöönpano voi olla erittäin tehokasta sen soveltamisalalla eli 
tutkittaessa kilpailunvastaisia sopimuksia, määräävän aseman väärinkäyttöä ja 
sulautumisia. Kilpailulainsäädännöllä on kuitenkin rajoituksensa, ja kaikkien 
sidosryhmien jatkuvia ponnisteluita tarvitaan, jotta pystytään vastaamaan 
kohtuuhintaisten ja innovatiivisten lääkkeiden kestävän saatavuuden turvaamista 
koskevaan yhteiskunnalliseen haasteeseen. 

Aiempi täytäntöönpanon valvonta luo vankan perustan, jonka pohjalta 
kilpailuviranomaiset voivat jatkaa ja keskittää täytäntöönpanotoimia. EU:n 
kilpailusääntöjen tehokas täytäntöönpano lääkealalla on edelleen ensisijaisen tärkeää, ja 
kilpailuviranomaiset jatkavat mahdollisten kilpailunvastaisten tilanteiden seurantaa ja 
ennakoivaa tutkintaa.  


