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SAŽETAK 

Nakon istraživanja farmaceutskog sektora koje je Europska komisija provela 2009. 
provedba prava tržišnog natjecanja i praćenje tržišta imali su visok prioritet u cijelom 
EU-u. U ovom se izvješću daje pregled načina na koji su Komisija i nacionalna tijela za 
tržišno natjecanje 28 država članica („europska tijela za tržišno natjecanje”) provodila 
protumonopolska pravila i pravila o koncentracijama EU-a u farmaceutskom sektoru u 
razdoblju od 2009. do 2017. U njemu se odgovara na zabrinutosti koje su Vijeće i 
Europski parlament izrazili u pogledu protutržišnih praksi farmaceutskih društava kojima 
se može ugroziti pristup pacijenata cjenovno pristupačnim i inovativnim osnovnim 
lijekovima. 

Europska tijela za tržišno natjecanje usko surađuju kako bi zaštitila učinkovito tržišno 
natjecanje na farmaceutskim tržištima. Ta su tijela od 2009. zajedno donijela 29 
protumonopolskih odluka protiv farmaceutskih društava. Tim odlukama izrečene su 
sankcije (s novčanim kaznama u ukupnom iznosu većem od 1 milijarde EUR) ili su 
uvedene obvezujuće obveze kako bi se otklonilo protutržišno ponašanje. Što je još 
važnije, neke od tih odluka odnosile su se na protutržišne prakse za koje se prije nisu 
provodili postupci na temelju prava EU-a u području tržišnog natjecanja. Tim se 
presedanima sudionicima u predmetnoj industriji daje više informacija o tome što trebaju 
činiti kako bi osigurali da njihovo postupanje bude u skladu s propisima.  

U razdoblju od 2009. do 2017. europska tijela za tržišno natjecanje istražila su više od 
100 drugih slučajeva, a više od 20 slučajeva mogućih kršenja protumonopolskih pravila 
trenutačno se ispituje. Kako bi se osiguralo da farmaceutska tržišta ne postanu previše 
koncentrirana, Komisija je preispitala više od 80 koncentracija. U 19 postupaka ocjene 
koncentracije otkriveni su problemi u pogledu tržišnog natjecanja te je Komisija te 
koncentracije odobrila tek nakon što su predmetna društva ponudila da riješe otkrivene 
probleme i izmijene predmetne transakcije. 

U farmaceutskom sektoru potrebno je pomno praćenje prava tržišnog natjecanja, a 
protumonopolski predmeti i predmeti o koncentracijama navedeni u ovom izvješću služe 
kao niz primjera o tome kako se provedbom prava tržišnog natjecanja u praksi pomaže u 
zaštiti pristupa pacijenata iz EU-a cjenovno pristupačnim i inovativnim lijekovima.  

Pristup jeftinijim lijekovima 

Visokim cijenama lijekova stvara se veliko opterećenje za nacionalne zdravstvene 
sustave, u kojima troškovi za lijekove već čine znatan dio potrošnje.  
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Učinkovit konkurentski pritisak generičkih lijekova, a u posljednje vrijeme i biosličnih 
lijekova, obično je presudan za tržišno natjecanje cijenama na farmaceutskim tržištima te 
dovodi do znatnog smanjenja cijena (prosječno za 50 % u slučaju generičkih lijekova). 
Time se ne povećava samo dostupnost liječenja starijim lijekovima, već se omogućuje i 
preusmjeravanje s time povezanih ušteda u novije, inovativne lijekove. Kako bi se 
ublažio učinak ulaska generičkih lijekova na tržište, čime se znatno smanjuju prihodi od 
komercijalno uspješnih lijekova, izvorni proizvođači lijekova često provode strategije za 
produljenje komercijalnog vijeka svojih starijih lijekova. Neke od tih strategija i ostale 
prakse koje mogu utjecati na tržišno natjecanje cijenama našle su se pod kontrolom na 
temelju prava tržišnog natjecanja. 

Europska tijela za tržišno natjecanje odlučno su istraživala i sankcionirala prakse koje 
dovode do viših cijena. U nizu odluka koje se temelje na istraživanju sektora koje je 
2009. provela Komisija ta su se tijela usmjerila na ponašanje kojim se ograničava ulazak 
generičkih lijekova na tržište ili njihovo širenje na tržištu. I Komisija (predmeti 
Lundbeck, Fentanil i Servier) i nadležno tijelo Ujedinjene Kraljevine (predmet 
Paroksetin) donijeli su značajne odluke protiv sporazumȃ o plaćanju za odgodu (pay-for-
delay). U okviru sporazuma koji čine takvo ponašanje etablirani izvorni proizvođač lijeka 
plaća proizvođaču generičkog lijeka da odustane od ulaska na tržište ili da ga odgodi. 
Time proizvođač generičkog lijeka „dobiva dio kolača [koji pripada izvornom 
proizvođaču]” i koji je posljedica umjetno visokih cijena (kako je to jedno društvo pod 
istragom objasnilo u internom dokumentu koji je Komisija pronašla).  

Francusko tijelo za tržišno natjecanje bilo je prvo koje je donijelo nekoliko odluka 
kojima su etabliranim proizvođačima zabranjene prakse obezvređivanja radi 
ograničavanja prihvaćanja novoplasiranih generičkih proizvoda. Druga su tijela 
sankcionirala etablirane proizvođače koji su zloupotrebljavali regulatorne postupke kako 
bi spriječili ulazak generičkih lijekova na tržište.  

Nadalje, nedavno je provedeno nekoliko istraga o određivanju cijena određenih lijekova 
kojima je istekla patentna zaštita (u jednom je primjeru cijena porasla do 2 000 %) te je 
nekoliko tijela utvrdilo da su takve prakse određivanja cijena nepoštene i 
zloupotrebljavajuće prirode (konkretno, u Italiji (predmet Aspen), Ujedinjenoj Kraljevini 
(predmet Pfizer/Flynn) i Danskoj (predmet CD Pharma)). Osim toga, tijela za tržišno 
natjecanje procesuirala su i uobičajenije oblike nepropisnog ponašanja, kao što su karteli 
za manipulaciju ponudama na natječajima (bid rigging) ili strategije kojima se 
konkurentima onemogućuje pristup ključnim ulaznim materijalima ili kupcima. 

Više cijene mogu biti i posljedica koncentracija farmaceutskih društava zahvaljujući 
kojima je društvo nastalo koncentracijom ojačalo utjecaj koji ima pri određivanju cijena. 
Komisija je intervenirala u nizu koncentracija koje su mogle dovesti do povećanja cijena, 
osobito za generičke proizvode (npr. predmet Teva/Allergan) ili bioslične proizvode (npr. 
predmet Pfizer/Hospira). Komisija je te transakcije odobrila tek nakon što su se 
predmetna društva obvezala na prodaju dijela svojeg poslovanja prikladnim kupcima 
kako bi se očuvao postojeći stupanj tržišnog natjecanja cijenama. 

Pristup inovativnim lijekovima  

Inovacije su od presudne važnosti u farmaceutskom sektoru, a farmaceutska su društva 
jedni od predvodnika u ulaganju u istraživanje i razvoj. Međutim, sudionici na tržištu 
ponekad svojim ponašanjem utječu na poticaje za inovacije (patentiranjem, 
intervencijama pred nadležnim tijelima, stjecanjem konkurentnih tehnologija itd.). Tim 
postupcima mogu prekršiti pravo tržišnog natjecanja. 
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Komisija je u okviru kontrole koncentracija spriječila transakcije koje su mogle ugroziti 
napore u istraživanju i razvoju poduzete radi stavljanja novih lijekova u promet ili 
proširenja terapijske primjene postojećih lijekova. Komisija je intervenirala kako bi 
zaštitila tržišno natjecanje u inovacijama u nizu predmeta u kojima je, primjerice, 
postojala mogućnost da se ugroze napredni projekti istraživanja i razvoja za lijekove 
protiv raka kojima se spašavaju životi (predmet Novartis/GlaxoSmithKline Oncology) ili 
za planirane lijekove protiv nesanice koji su u ranoj fazi razvoja (predmet Johnson & 
Johnson/Actelion). U predmetu Pfizer/Hospira Komisija je bila zabrinuta da bi se tom 
koncentracijom prekinuo jedan od dvaju usporednih projekata razvoja konkurentnih 
biosličnih lijekova. Komisija je sve te transakcije odobrila, no tek nakon što su 
predmetna društva ponudila korektivne mjere kojima bi se osiguralo da se tekući projekti 
ne obustave i nakon što su pronašla nove subjekte koji su nastavili s radom na tim 
projektima. 

U okviru pravila o tržišnom natjecanju prihvatljivo je da društva surađuju radi poticanja 
inovacija. Međutim, društva ponekad nastoje spriječiti inovacijske napore svojih 
konkurenata ili smanjiti konkurentski pritisak koji ih prisiljava na ulaganja u inovacije. 
Primjerice, poduzimanje mjera protiv pokušaja neopravdanog odgađanja ulaska 
generičkih lijekova na tržište pomaže da se okonča isključivo pravo inovatora na 
stavljanje lijeka u promet, čime se izvorne proizvođače lijekova potiče na daljnje 
inovacije. Provedbom protumonopolskih pravila štite se inovacije, ali i potiče se 
mogućnost izbora za pacijente tako što se intervenira protiv raznih praksi isključivanja s 
tržišta, kao što su program rabata koji je osmišljen tako da isključi konkurente iz 
bolničkih natječaja ili širenje obmanjujućih informacija o sigurnosti lijeka kada ga se 
koristi za liječenje stanja koja nisu navedena u odobrenju za stavljanje u promet 
(upotreba izvan odobrene indikacije). 

Mogućnosti za daljnje djelovanje na provedbi 

Primjeri predmeta u ovom izvješću pokazatelj su da provedba prava tržišnog natjecanja 
može biti vrlo učinkovita u okviru ovlaštenja i područja nadležnosti koji su joj 
dodijeljeni, to jest kako bi se istražili protutržišni sporazumi, zloupotrebe koje provode 
poduzetnici u vladajućem položaju i koncentracije. Međutim, pravo tržišnog natjecanja 
ima svoja ograničenja te su potrebni stalni napori svih dionika kako bi se riješio društveni 
problem osiguravanja održivog pristupa cjenovno pristupačnim i inovativnim lijekovima. 

Prethodni rezultati u provedbi propisa tijelima za tržišno natjecanje služe kao pouzdan 
temelj za nastavak i usmjeravanje njihova rada na provedbi propisa. Učinkovita provedba 
pravila EU-a o tržišnom natjecanju u farmaceutskom sektoru i dalje je iznimno važan 
prioritet te će tijela za tržišno natjecanje nastaviti pratiti potencijalne protutržišne 
situacije te ih proaktivno istraživati.  


