
 

LV   LV 

 

 
EIROPAS 
KOMISIJA  

Briselē, 28.1.2019. 
COM(2019) 17 final 

 

KOMISIJAS ZIŅOJUMS PADOMEI UN EIROPAS PARLAMENTAM 

KONKURENCES NOTEIKUMU IZPILDES PANĀKŠANA FARMĀCIJAS NOZARĒ 
(2009.–2017. g.) 

 
Eiropas konkurences iestāžu sadarbība  

nolūkā nodrošināt cenas ziņā pieejamas un novatoriskas zāles 

 



 

1 
 

KOMISIJAS ZIŅOJUMS PADOMEI UN EIROPAS PARLAMENTAM 

KONKURENCES NOTEIKUMU IZPILDES PANĀKŠANA FARMĀCIJAS 
NOZARĒ (2009.–2017. g.) 

 
Eiropas konkurences iestāžu sadarbība  
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KOPSAVILKUMS 

Pēc Eiropas Komisijas 2009. gadā veiktā apsekojuma par farmācijas nozari Eiropas 
Savienībā konkurences noteikumu izpildes panākšanai un tirgus uzraudzībai šajā jomā ir 
piešķirta augsta prioritāte. Šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par to, kā Komisija un 
28 dalībvalstu konkurences iestādes (“Eiropas konkurences iestādes”) ir piemērojušas ES 
pretmonopola un uzņēmumu apvienošanās noteikumus farmācijas nozarē laikposmā no 
2009. līdz 2017. gadam. Ziņojumā ir pievērsta uzmanība Padomes un Eiropas Parlamenta 
paustajām bažām par to, ka pret konkurenci vērstā farmācijas uzņēmumu prakse var 
apdraudēt pacientu piekļuvi cenas ziņā pieejamām un novatoriskām pirmās 
nepieciešamības zālēm. 

Eiropas konkurences iestādes cieši sadarbojas nolūkā nodrošināt efektīvu konkurenci 
farmācijas tirgos. Kopš 2009. gada šīs iestādes kopā ir pieņēmušas 29 pretmonopola 
lēmumus attiecībā uz farmācijas uzņēmumiem. Ar šiem lēmumiem tika piemērotas 
sankcijas (naudas sodu kopējais apmērs pārsniedza 1 miljardu EUR) vai noteiktas 
juridiskas saistības nolūkā novērst pret konkurenci vērstu rīcību. Turklāt jāatzīmē, ka 
dažos no šiem lēmumiem tika skatīta tāda konkurenci ierobežojoša prakse, kurai līdz šim 
ES konkurences tiesību piemērošanas lēmumos nebija pievērsta uzmanība. Šie precedenti 
sniedz skaidrākas norādes nozares dalībniekiem par to, kā nodrošināt atbilstību tiesību 
aktu prasībām.  

2009.–2017. gadā Eiropas konkurences iestādes izmeklēja vairāk nekā 100 citu lietu, un 
izskatīšana turpinās vairāk nekā 20 iespējamos pretmonopola pārkāpumos. Lai panāktu, 
ka farmācijas tirgi nekļūst pārāk koncentrēti uzņēmumu apvienošanās rezultātā, Komisija 
pārbaudīja vairāk nekā 80 darījumu. Problēmas saistībā ar konkurenci tika konstatētas 
19 apvienošanās gadījumos, un Komisija apstiprināja šos apvienošanās priekšlikumus 
tikai pēc tam, kad attiecīgie uzņēmumi bija piedāvājuši novērst problēmas un veikt 
izmaiņas darījumā. 

Farmācijas nozarē ir vajadzīga cieša konkurences tiesību ievērošanas kontrole. Turpmāk 
minētās pretmonopola un uzņēmumu apvienošanās lietas sniedz vairākus piemērus, kā 
konkurences tiesību izpilde konkrēti palīdz aizsargāt ES pacientu piekļuvi cenas ziņā 
pieejamām un novatoriskām zālēm.  

Piekļuve lētākām zālēm 

Augstas zāļu cenas rada lielu slogu valstu veselības aprūpes sistēmu budžetiem, kuros 
medikamentu apmaksas īpatsvars jau tāpat ir liels.  
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Efektīva konkurence, ko rada ģenēriskās zāles un (pēdējā laikā) bioloģiski līdzīgās zāles, 
parasti ir ļoti svarīgs cenu konkurences avots farmācijas tirgos un būtiski samazina cenas 
(ģenērisko zāļu gadījumā — vidēji par 50 %). Tas ne tikai padara daudz pieejamākas 
vecākas ārstēšanas metodes, bet arī ļauj daļu no attiecīgajiem ietaupījumiem novirzīt 
jaunākām, novatoriskām zālēm. Lai mazinātu ietekmi, ko rada ģenērisko zāļu ienākšana 
tirgū, kas būtiski samazina ieņēmumus no komerciāli veiksmīgām zālēm, uzņēmumi, kuri 
ir oriģinālo zāļu ražotāji, bieži vien īsteno stratēģijas savu vecāko zāļu komerciālā dzīves 
cikla pagarināšanai. Dažas no šīm stratēģijām un cita prakse, kas var ietekmēt cenu 
konkurenci, piesaistīja tām uzmanību no konkurences tiesību skatupunkta. 

Eiropas konkurences iestādes aktīvi izmeklēja praksi, kuras rezultātā tika noteiktas 
augstākas cenas, un piemēroja sankcijas. Vairākos lēmumos, kuru izejas punkts bija 
Komisijas 2009. gadā veiktais nozares apsekojums, iestādes ir pievērsušās rīcībai, kas 
ierobežo ģenērisko zāļu ienākšanu tirgū vai to noieta tirgus paplašināšanos. Būtiskus 
lēmumus par tā sauktajiem “pay for delay” darījumiem (“samaksa par atlikšanu”) 
pieņēma gan Komisija (lietās Lundbeck, Fentanyl un Servier), gan Apvienotās Karalistes 
iestāde (lietā Paroxetine). Šādos darījumos uzņēmums, kas ir pašreizējais oriģinālo zāļu 
ražotājs, maksā ģenērisko zāļu ražotājam par atteikšanos no plāniem ieiet tirgū vai par 
šādu plānu atlikšanu. Šādi ģenērisko zāļu ražotājs “dabū gabalu no [oriģinālo zāļu 
ražotāja] tortes”, pateicoties mākslīgi augstām cenām (kā viens izmeklēšanā iesaistīts 
uzņēmums paskaidroja iekšējā dokumentā, kas nonāca Komisijas rīcībā).  

Francijas konkurences iestāde iezīmēja jaunu virzienu, pieņemot vairākus lēmumus, ar 
kuriem tika aizliegta neslavas celšanas prakse, ko īstenoja oriģinālo zāļu ražotāji nolūkā 
ierobežot jaunu ģenērisko produktu izmantošanu. Citas iestādes savukārt piemēroja 
sankcijas tiem oriģinālo zāļu ražotājiem, kas ļaunprātīgi izmantoja regulatīvās 
procedūras, lai nepieļautu ģenērisko zāļu nonākšanu tirgū.  

Turklāt nesen ir veiktas vairākas izmeklēšanas saistībā ar cenu noteikšanu konkrētām 
zālēm, kurām beidzies patenta darbības laiks (piem., vienā gadījumā cena pieauga par 
2000 %), un vairākas iestādes konstatēja, ka šāda cenu noteikšanas prakse ir netaisnīga 
un ļaunprātīga, proti, Itālijā (lietā Aspen), Apvienotajā Karalistē (lietā Pfizer/Flynn) un 
Dānijā (lietā CD Pharma). Turklāt konkurences iestādes ir ierosinājušas lietas par 
klasiskākām noteikumu nepildīšanas formām kā, piemēram, aizliegta pretendentu 
vienošanās karteļos vai stratēģijas, ar ko konkurentiem liedz piekļuvi galvenajiem 
izejmateriāliem vai klientiem. 

Augstākas cenas var tikt noteiktas arī farmācijas uzņēmumu apvienošanās rezultātā, ja tā 
pastiprina apvienotā uzņēmuma spēju noteikt cenas. Komisija ir iejaukusies vairākos 
uzņēmumu apvienošanās gadījumos, kas varēja izraisīt cenu pieaugumu, jo īpaši 
ģenēriskajiem produktiem (piem., lietā Teva/Allergan) vai bioloģiski līdzīgajiem 
produktiem (piem., lietā Pfizer/Hospira). Komisija apstiprināja šos darījumus tikai pēc 
tam, kad minētie uzņēmumi bija apņēmušies atbrīvoties no noteiktām savas 
uzņēmējdarbības daļām, pārdodot tās piemērotiem pircējiem, lai saglabātu esošo cenu 
konkurences līmeni. 

Piekļuve novatoriskām zālēm  

Farmācijas nozarē inovācija ir izšķiroši svarīga, un farmācijas uzņēmumi ir vieni no tiem, 
kas pētniecībā un izstrādē iegulda visvairāk. Tomēr dažkārt tirgus dalībnieku rīcība var 
ietekmēt inovācijas stimulus (patentēšana, vēršanās iestādēs, konkurējošu tehnoloģiju 
iegāde utt.). Tādējādi šie tirgus dalībnieki, iespējams, pārkāpj konkurences tiesību aktus. 
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Kontrolējot uzņēmumu apvienošanos, Komisija ir novērsusi darījumus, kuri varētu 
apdraudēt pētniecības un izstrādes pasākumus saistībā ar jaunu zāļu laišanu tirgū vai 
pašreizējo zāļu terapeitiskās lietošanas paplašināšanu. Komisija ir iejaukusies, lai 
aizsargātu konkurenci inovācijā vairākos gadījumos, kad, piemēram, tika apdraudēta 
progresīvu pētniecības un izstrādes projektu virzība attiecībā uz dzīvību glābjošām 
pretvēža zālēm (Novartis / GlaxoSmithKline Oncology) vai izstrādes sākuma posmā 
esošām bezmiega zālēm (Johnson & Johnson / Actelion). Lietā Pfizer/Hospira Komisijai 
bija bažas par to, ka uzņēmumu apvienošanās varētu apturēt vienu no diviem paralēli 
īstenotajiem projektiem attiecībā uz konkurējošu bioloģiski līdzīgu zāļu izstrādi. 
Komisija apstiprināja visus šos darījumus, bet tikai pēc tam, kad uzņēmumi bija 
piedāvājuši veikt korektīvus pasākumus, kas nodrošinātu to, ka izstrādes projekti netiks 
apturēti, un bija atraduši jaunu tirgus dalībnieku, kas turpinās īstenot minētos projektus. 

Konkurences noteikumos ir atzīts, ka uzņēmumi var sadarboties, lai veicinātu inovāciju. 
Tomēr dažkārt uzņēmumi cenšas izjaukt konkurentu inovācijas pasākumus vai mazināt 
konkurences spiedienu, kas liek tiem veikt ieguldījumus inovācijā. Piemēram, rīcība pret 
mēģinājumiem nepamatoti kavēt ģenērisko zāļu ienākšanu tirgū palīdz faktiski izbeigt 
inovatora tirgus ekskluzivitāti un tādējādi mudina oriģinālo zāļu ražotājus turpināt 
inovāciju. Papildus inovāciju aizsardzībai pretmonopola noteikumu izpildes panākšana 
uzlabo arī pacientu izvēles iespējas, ierobežojot dažādas izslēgšanas darbības, piemēram, 
atlaižu sistēmu, kas paredzēta konkurentu izslēgšanai no slimnīcu konkursiem, vai 
maldinošas informācijas izplatīšanu par zāļu nekaitīgumu, lietojot tās tādu simptomu 
ārstēšanai, kas tirdzniecības atļaujā nav minēti (ārpusindikāciju (off-label) lietošana). 

Turpmāku noteikumu izpildes darbību nepieciešamība 

Šajā ziņojumā minētie izskatīto lietu piemēri liecina, ka konkurences noteikumu izpildes 
panākšana attiecīgo pilnvaru un kompetenču ietvaros var būt ļoti efektīvs līdzeklis, proti, 
lai izmeklētu pret konkurenci vērstus nolīgumus, kā arī dominējošo uzņēmumu stāvokļa 
ļaunprātīgas izmantošanas un uzņēmumu apvienošanās gadījumus. Tomēr tam, ko var 
panākt konkurences tiesību ietvaros, ir savas robežas, un visām ieinteresētajām personām 
ir pastāvīgi jāstrādā pie tā, lai atrisinātu sabiedrības problēmu, kā nodrošināt ilgtspējīgu 
piekļuvi cenas ziņā pieejamām un novatoriskām zālēm. 

Līdzšinējais veikums noteikumu izpildes jomā ir stabils pamats tam, lai konkurences 
iestādes varētu turpināt un mērķtiecīgi virzīt savus pasākumus noteikumu izpildes 
panākšanai. Efektīva ES konkurences noteikumu izpildes panākšana farmācijas nozarē 
joprojām ir augstas prioritātes jautājums, un konkurences iestādes turpinās gan uzraudzīt 
tādu situāciju izmeklēšanu, kuras varētu būt vērstas pret konkurenci, gan rīkoties 
apsteidzoši.  


