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Az európai versenyhatóságok együttműködése  

a megfizethető és innovatív gyógyszerekért 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Miután 2009-ben az Európai Bizottság elvégezte a gyógyszeripari ágazat vizsgálatát, az 
egész EU-ban kiemelt prioritás lett a versenyjog érvényesítése és a piacfelügyelet az 
ágazatban. E jelentés áttekintést ad arról, hogy a Bizottság és a 28 tagállam nemzeti 
versenyhatóságai (a továbbiakban: európai versenyhatóságok) 2009 és 2017 között 
hogyan érvényesítették az antitrösztszabályokat és az összefonódásokkal kapcsolatos 
szabályokat a gyógyszeripari ágazatban. A jelentés a Tanács és az Európai Parlament 
által megfogalmazott aggályokra reagál, amelyek szerint a gyógyszeripari vállalatok 
versenyellenes gyakorlatai veszélyeztethetik a betegek hozzáférését a megfizethető és 
innovatív alapvető gyógyszerekhez. 

Az európai versenyhatóságok szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy a 
gyógyszerpiacokon biztosítsák a tényleges versenyt. 2009 óta a hatóságok összesen 29 
antitröszt-határozatot fogadtak el gyógyszeripari vállalatokkal szemben. E határozatok 
szankciókat alkalmaztak (összesen több mint 1 milliárd EUR összegű bírságot szabtak 
ki), vagy a versenyellenes magatartás korrekcióját célzó, kötelező érvényű 
kötelezettségvállalásokat írtak elő. Még fontosabb, hogy e határozatok közül egyesek 
olyan versenyellenes gyakorlatokat érintettek, amelyekre az EU versenypolitikája 
korábban nem tért ki. E precedensek tágabb körű útmutatást adnak az ágazati 
szereplőknek arról, hogyan biztosíthatják a jogszabályoknak való megfelelést. 

2009 és 2017 között az európai versenyhatóságok több mint 100 egyéb ügyet vizsgáltak; 
az antitrösztszabályok potenciális megsértéséhez kapcsolódó ügyek közül több mint 20 
vizsgálata jelenleg folyik. A Bizottság több mint 80 ügyletet vizsgált felül annak 
érdekében, hogy az összefonódások miatt a gyógyszerpiacok ne váljanak túlságosan 
koncentrálttá. Tizenkilenc összefonódási ügy kapcsán merültek versenyjogi aggályok, és 
a Bizottság csak azután fogadta el ezeket az összefonódásokat, hogy a vállalatok 
felajánlották, hogy orvosolják az aggályokat és módosítják az ügyletet. 

A gyógyszeripari ágazatban körültekintő versenyjogi ellenőrzésre van szükség, és a 
jelentésekben szereplő antitröszt- és összefonódási ügyek példákkal szolgálhatnak arra 
nézve, hogy a versenyjog érvényesítése konkrétan hogyan segíthet annak biztosításában, 
hogy az uniós betegek hozzáférnek a megfizethető és innovatív gyógyszerekhez. 

Hozzáférés olcsóbb gyógyszerekhez 

A gyógyszerek magas ára súlyos terhet ró a nemzeti egészségügyi rendszerekre, ahol a 
gyógyszerkiadások már így is a kiadások tetemes részét teszik ki. 
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A gyógyszerpiacokon az árverseny fő forrása jellemzően a generikus és újabban a 
biohasonló gyógyszerek által támasztott tényleges verseny, amely jelentősen csökkenti az 
árakat (a generikus gyógyszerek esetében átlagosan 50 %-kal). Ennek köszönhetően 
nemcsak a régebbi kezelések válnak elérhetőbbé, hanem arra is lehetőség nyílik, hogy az 
így megtakarított összegeket újabb, innovatív gyógyszerekre fordítsák. A generikus 
gyógyszerek piacra lépése által kiváltott hatás – a kereskedelmileg sikeres 
gyógyszerekből származó bevételek nagy mértékű csökkenésének – enyhítése érdekében 
az originális gyógyszergyártó vállalatok gyakran alkalmaznak olyan stratégiákat, 
amelyekkel meghosszabbíthatják régebbi gyógyszereik kereskedelmi életciklusát. Ezek 
közül bizonyos stratégiák és az árversenyre potenciálisan hatással lévő egyéb 
gyakorlatok versenyjogi ellenőrzést tettek szükségessé. 

Az európai versenyhatóságok kivizsgálták és határozottan szankcionálták az 
áremelkedést okozó gyakorlatokat. A hatóságok a Bizottság 2009-es ágazati vizsgálatán 
alapuló határozataikban a piacra lépést és a generikus gyógyszerek elterjedését 
akadályozó magatartással foglalkoztak. A visszatartó fizetési megállapodások 
visszaszorítása érdekében alapvető jelentőségű határozatokat hozott a Bizottság 
(Lundbeck-, Fentanyl- és Servier-ügy) és az Egyesült Királyságok hatósága (Paroxetine-
ügy). A visszatartó fizetési megállapodások keretében az originális gyógyszergyártó 
vállalat fizet a generikus gyógyszergyártó vállalatnak azért, hogy az adja fel vagy 
halassza el piacra lépési terveit. Így a generikus gyógyszergyártó vállalat a mesterségesen 
magasan tartott árak következtében „részesül [az originális gyógyszergyártó vállalat] 
előnyeiből” (ahogy azt az egyik vizsgált vállalat kifejtette egy belső használatra szánt 
dokumentumában, amelyet a Bizottság vizsgált). 

A francia versenyhatóság úttörő szerepet játszott azzal, hogy több olyan határozatot 
hozott, amely tiltja az inkumbens vállalatok becsmérlést alkalmazó, az újonnan 
bevezetett generikus termékek iránti kereslet csökkentését célzó gyakorlatát. Más 
hatóságok olyan inkumbens vállalatokkal szemben alkalmaztak szankciókat, amelyek 
visszaéltek a szabályozási eljárásokkal azzal a céllal, hogy a generikus gyógyszerek ne 
léphessenek piacra. 

A közelmúltban emellett több olyan vizsgálatra került sor, amely bizonyos lejárt 
szabadalmú gyógyszerek árképzésével volt kapcsolatos (az egyik esetben az ár 2000 %-
ra nőtt). Az ilyen árképzési gyakorlatokat több hatóság tisztességtelennek és 
visszaélésszerűnek találta, többek között Olaszországban (Aspen-ügy), az Egyesült 
Királyságban (Pfizer/Flynn-ügy) és Dániában (CD Pharma-ügy). Emellett a 
versenyhatóságok a visszaélések hagyományosabb formáinak esetében is eljártak, 
például az ajánlattétel során történő összejátszás vagy olyan stratégiák esetén, amelyek 
célja az volt, hogy a riválisok ne férhessenek hozzá az alapvető inputokhoz vagy az 
ügyfelekhez. 

Áremelkedéshez vezethet a gyógyszeripari cégek összefonódása is; ilyenkor az 
összefonódás által létrejött vállalat árképzési ereje megnövekszik. A Bizottság több olyan 
összefonódás kapcsán is beavatkozott, amelyek magasabb árakhoz vezethettek volna, 
mindenekelőtt a generikus termékek (pl. Teva/Allergan-ügy) és a biohasonló termékek 
esetében (pl. Pfizer/Hospira-ügy). A Bizottság csak azután engedélyezte ezeket az 
ügyleteket, hogy a vállalatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy az árverseny meglévő 
mértékének megőrzése érdekében üzletrészeiket megfelelő vásárlók részére idegenítik el. 

Hozzáférés innovatív gyógyszerekhez 
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Az innováció kulcsszerepet játszik a gyógyszeriparban; a gyógyszeripari vállalatok az 
élen járnak a K+F-beruházásokban. A piaci szereplők azonban esetenként az innovációs 
ösztönzőkre hatással lévő gyakorlatokat folytathatnak (szabadalmaztatás, hatóságok előtti 
beavatkozások, a konkurens technológiák felvásárlása stb.), és ennek során megsérthetik 
a versenyjogot. 

Az összefonódások ellenőrzése során a Bizottság olyan ügyleteket akadályozott meg, 
amelyek veszélyeztethették volna az új gyógyszerek bevezetését és a meglévő 
gyógyszerek terápiás használatának kiterjesztését célzó erőfeszítéseket. A Bizottság az 
innovációs verseny védelmében több olyan esetben is fellépett, ahol például életmentő 
rákgyógyszerekkel (Novartis/GlaxoSmithKline Oncology) vagy a fejlesztés korai 
szakaszában lévő, álmatlanság elleni gyógyszerekkel (Johnson & Johnson/Actelion) 
kapcsolatos előrehaladott K+F-projektek kerültek veszélybe. A Pfizer/Hospira-ügyben a 
Bizottság aggálya az volt, hogy az összefonódás hatására a konkurens biohasonló 
gyógyszerek kifejlesztését célzó két párhuzamos projekt egyike esetleg megszűnik. A 
Bizottság csak azután engedélyezte ezeket az ügyleteket, hogy a vállalatok korrekciós 
intézkedéseket ajánlottak annak biztosítása érdekében, hogy a tervezett projekteket nem 
állítják le, és új szereplőt találtak a projektek folytatásához. 

A versenyszabályok elismerik, hogy a vállalatok együttműködhetnek az innováció 
előmozdítása érdekében. Előfordul azonban, hogy a vállalatok célja riválisaik innovációs 
erőfeszítéseinek meghiúsítása, vagy az innovációba történő beruházást szükségessé tevő 
versenykényszer enyhítése. Például a generikus gyógyszerek piacra lépésének jogellenes 
késleltetését célzó erőfeszítésekkel szembeni beavatkozás segít véget vetni az innovátor 
piaci kizárólagosságának, és ezzel előmozdítja az originális gyógyszergyártó vállalatok 
további innovációs tevékenységét. Az innováció biztosítása mellett az 
antitrösztszabályok érvényesítése egyúttal választási lehetőséget is biztosít a betegek 
számára azzal, hogy fellép az olyan versenykorlátozó gyakorlatokkal szemben, mint 
például a versenytársak kórházi tenderekből való kiszorítását célzó 
kedvezményrendszerek alkalmazása vagy félrevezető információ terjesztése az 
indikáción túl (vagyis a forgalombahozatali engedélyben nem szereplő betegségek 
kezelésére) alkalmazott gyógyszerek biztonsága kapcsán. 

A további jogérvényesítési intézkedések szükségessége 

Az ebben a jelentésben példaként szereplő ügyek rámutatnak arra, hogy a versenyjog 
érvényesítése igen hatékony lehet bizonyos kereten belül, nevezetesen a versenyellenes 
megállapodások, az erőfölénnyel rendelkező vállalatok visszaélései és az összefonódások 
vizsgálata terén. A versenyjognak azonban megvannak a maga korlátai, és minden 
érintett fél folyamatos erőfeszítésére van szükség ahhoz, hogy megfeleljenek a társadalmi 
kihívásnak, amelyet a megfizethető és innovatív gyógyszerek fenntartható 
hozzáférhetőségének biztosítása támaszt. 

A jogérvényesítés korábbi esetei szilárd alapként szolgálnak, amelyre támaszkodva a 
versenyhatóságok folytathatják és fókuszálhatják jogérvényesítési tevékenységüket. Az 
uniós versenyszabályok gyógyszeripari ágazatban történő hatásos érvényesítése továbbra 
is fontos prioritás marad, és a versenyhatóságok a jövőben is folytatják a nyomon 
követést és proaktívan részt vállalnak a potenciális versenyellenes helyzetek 
vizsgálatában.  


