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SOMMARJU EŻEKUTTIV 

Wara l-inkjesta tal-Kummissjoni Ewropea fis-settur farmaċewtiku fl-2009, l-infurzar tad-
dritt tal-kompetizzjoni u l-monitoraġġ tas-suq f’dan il-qasam kienu prijorità għolja 
madwar l-UE. Dan ir-rapport jipprovdi ħarsa ġenerali lejn kif il-Kummissjoni u l-
awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni tat-28 Stat Membru (“l-awtoritajiet Ewropej tal-
kompetizzjoni”) infurzaw ir-regoli tal-UE dwar l-antitrust u l-fużjonijiet fis-settur 
farmaċewtiku fl-2009-2017. Hu jwieġeb għat-tħassib espress mill-Kunsill u mill-
Parlament Ewropew li prattiki antikompetittivi tal-kumpaniji farmaċewtiċi jistgħu 
jipperikolaw l-aċċess tal-pazjenti għal mediċini essenzjali affordabbli u innovattivi. 

L-awtoritajiet Ewropej tal-kompetizzjoni jaħdmu mill-qrib flimkien biex 
jissalvagwardjaw il-kompetizzjoni effettiva fi swieq farmaċewtċi. Mill-2009, l-
awtoritajiet flimkien adottaw 29 deċiżjoni dwar l-antitrust kontra kumpaniji 
farmaċewtiċi. Dawn id-deċiżjonijiet imponew sanzjonijiet (b’multi li jlaħħqu mal-EUR 
1 biljun) jew ħadu impenji vinkolanti biex jirrimedjaw komportament antikompetittiv. 
Aktar importanti minn hekk, uħud minn dawn id-deċiżjonijiet indirizzaw prattiki 
antikompetittivi li qabel ma kinux indirizzati mid-dritt tal-kompetizzjoni tal-UE. Dawn 
il-preċedenti jagħtu gwida akbar lill-atturi industrijali dwar kif jiżguraw li jikkonformaw 
mad-dritt.  

Fl-2009-2017, l-awtoritajiet Ewropej tal-kompetizzjoni investigaw aktar minn 100 każ 
ieħor, filwaqt li hemm aktar minn 20 każ ta’ ksur possibbli tal-antitrust li għadhom qed 
jiġu eżaminati. Biex jiġi żgurat li s-swieq farmaċewtiċi ma jiġux konċentrati wisq 
minħabba fużjonijiet, il-Kummissjoni rrieżaminat aktar minn 80 tranżazzjoni. Tħassib 
dwar il-kompetizzjoni ġie individwat f'19-il każ ta’ fużjoni, u l-Kummissjoni kklerjat 
dawn il-fużjonijiet biss wara li l-kumpaniji offrew li jindirizzaw it-tħassib u 
jimmodifikaw it-tranżazzjoni. 

Is-settur farmaċewtiku jeħtieġ skrutinju mill-qrib tad-dritt tal-kompetizzjoni u l-każijiet 
ta’ antitrust u ta’ fużjoni rapportati jipprovdu firxa ta’ eżempji dwar kif l-infurzar tad-
dritt tal-kompetizzjoni jgħin b’mod speċifiku lill-pazjenti tal-UE jaċċessaw mediċini 
affordabbli u innovattivi.  

Aċċess għal mediċini orħos 

Prezzijiet ogħla tal-mediċini jimponu piż kbir fuq is-sistemi nazzjonali tal-kura tas-saħħa, 
fejn il-prodotti farmaċewtiċi diġà jirrappreżentaw sehem sinifikanti mill-infiq.  
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Kompetizzjoni effettiva minn ġeneriċi u, aktar riċentement, minn bijosimili, tipikament 
tirrappreżenta sors vitali ta’ kompetizzjoni fil-prezz fis-swieq farmaċewtiċi u tbaxxi 
b’mod sinifikanti l-prezzijiet (għall-ġeneriċi, b’medja ta’ 50 %). Dan mhux biss jagħmel 
it-trattamenti eqdem aktar aċċessibbli, iżda jippermetti wkoll biex uħud mill-ispejjeż 
iffrankati jiġu riallokati għal mediċini innovattivi aktar riċenti. Biex jiġi mitigat l-impatt 
tad-dħul tal-mediċini ġeneriċi, li jnaqqas bil-bosta d-dħul minn mediċini li jirnexxu 
kummerċjalment, il-kumpaniji oriġinaturi spiss jimplimentaw strateġiji biex jestendu l-
ħajja kummerċjali tal-mediċini eqdem tagħhom. Uħud minn dawn l-istrateġiji u prattiki 
oħrajn li jistgħu jimpattaw il-kompetizzjoni fil-prezz attiraw skrutinju fid-dritt tal-
kompetizzjoni. 

L-awtoritajiet Ewropej tal-kompetizzjoni investigaw u ssanzjonaw bis-saħħa prattiki li 
jwasslu għal prezzijiet ogħla. F’sensiela ta’ deċiżjonijiet li jibnu fuq l-inkjesta settorjali 
tal-2009 tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet immiraw lejn imġiba li trażżan id-dħul fis-suq 
jew l-espansjoni tal-ġeneriċi. Deċiżjonijiet storiċi ttieħdu kemm mill-Kummissjoni (il-
każijiet Lundbeck, Fentanyl u Servier) kif ukoll mill-awtorità tar-Renju Unit (il-każ 
Paroxetine) kontra ftehimiet ta’ ħlas għall-ittardjar. Fi ftehimiet bħal dawn, il-kumpanija 
oriġinatriċi attwali tħallas lill-kumpanija tal-ġeneriċi biex twaqqa’, jew tittardja, il-
pjanijiet tagħha li tidħol fis-suq. B’dan il-mod, il-kumpanija tal-ġeneriċi “tieħu biċċa 
minn sehem [l-oriġinatur]” li tirriżulta mill-prezzijiet artifiċjalment għoljin (hekk kif 
spjegat kumpanija li qed tiġi investigata f’dokument intern li sabet il-Kummissjoni).  

L-awtorità Franċiża tal-kompetizzjoni kienet pijuniera f’bosta deċiżjonijiet li 
jipprojbixxu prattiki ta’ malafama dwar kumpaniji eżistenti biex jitrażżan ix-xiri ta’ 
prodotti ġeneriċi mnedija ġodda. Awtoritajiet oħra ssanzjonaw kumpaniji eżistenti li 
kienu qed jabbużaw mill-proċeduri regolatorji biex iżommu l-ġeneriċi barra mis-suq.  

Barra minn hekk, kien hemm diversi investigazzjonijiet riċenti dwar l-ipprezzar ta’ ċerti 
mediċini li skaditilhom il-privattiva (f’eżempju minnhom, il-prezz żdied sa 2,000 %), u 
diversi awtoritajiet sabu li t-tali prattiki kienu inġusti u abbużivi, jiġifieri fl-Italja (il-Każ 
Aspen), ir-Renju Unit (il-Każ Pfizer / Flynn) u d-Danimarka (il-Każ CD Pharma). Barra 
minn hekk, l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni ħadu passi kontra forom aktar klassiċi ta’ 
mġiba ħażina, bħal kartelli ta’ mmanuvrar tal-offerti, jew strateġiji biex ir-rivali ma 
jitħallewx jaċċessaw inputs importanti jew konsumaturi. 

Prezzijiet ogħla jistgħu jirriżultaw ukoll minn fużjonijiet ta’ kumpaniji farmaċewtiċi meta 
s-saħħa tal-ipprezzar tal-kumpanija fuża tikber. Il-Kummissjoni intervjeniet f’numru ta’ 
fużjonijiet li setgħu wasslu għal żidiet fil-prezzijiet, b’mod partikolari għal prodotti 
ġeneriċi (pereż. il-Każ Teva / Allergan) jew għal prodotti bijosimili (pereż. il-Każ Pfizer / 
Hospira). Il-Kummissjoni kklerjat dawn it-tranżazzjonijiet biss wara li l-kumpaniji ħadu 
impenn li jiddivestu partijiet min-negozji tagħhom lil xerrejja xierqa biex jiġi preservat 
il-grad eżistenti ta’ kompetizzjoni fil-prezz. 

Aċċess għal mediċini innovattivi  

L-innovazzjoni hi kruċjali fis-settur farmaċewtiku, bil-kumpaniji farmaċewtiċi li huma 
fost il-mexxejja fl-investiment fir-R u Ż. Madankollu, il-parteċipanti fis-suq kultant 
jistgħu jġibu ruħhom b’mod li jaffettwa l-inċentivi għall-innovazzjoni (ksib ta’ privattiva, 
interventi quddiem l-awtoritajiet, akkwiżizzjonijiet ta’ teknoloġiji f’kompetizzjoni, eċċ.). 
B’dan il-mod, jaf ikunu qed jiksru d-dritt tal-kompetizzjoni. 

Fil-kontroll tal-fużjonijiet, il-Kummissjoni pprevjeniet tranżazzjonijiet li jistgħu jxekklu 
sforzi ta’ RuŻ biex jitnedew mediċini ġodda jew biex jiġi estiż l-użu terapewtiku ta’ 
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mediċini eżistenti. Il-Kummissjoni intervjeniet biex tipproteġi l-kompetizzjoni fl-
innovazzjoni f’numru ta’ każijiet li, pereżempju, kienu qed jheddu li jħarbtu proġetti 
avvanzati tar-R u Ż għal mediċini tal-kanċer li jsalvaw il-ħajjiet (Novartis / 
GlaxoSmithKline Oncology) jew għal mediċini ppjanati kontra l-insonnja (diffikultà fl-
irqad) li kienu jinsabu fi stadju bikri tal-iżvilupp (Johnson & Johnson / Actelion). Fil-Każ 
Pfizer / Hospira, il-Kummissjoni kienet imħassba li l-fużjoni kienet se telimina wieħed 
miż-żewġ proġetti paralleli għall-iżvilupp ta’ bijosimili f’kompetizzjoni. Il-Kummissjoni 
kklerjat dawn it-tranżazzjonijiet kollha iżda biss wara li l-kumpaniji offrew rimedji biex 
jiżguraw li l-proġetti ppjanati ma kinux se jitwaqqgħu u sabu operatur ġdid biex 
imexxihom ’il quddiem. 

Ir-regoli tal-kompetizzjoni jirrikonoxxu li l-kumpaniji jistgħu jaħdmu flimkien biex 
ikattru l-innovazzjoni. Madankollu, il-kumpaniji kultant ifittxu li jtellfu l-isforzi ta’ 
innovazzjoni tar-rivali jew itaffu l-pressjonijiet kompetittivi li jġegħluhom jinvestu fl-
innovazzjoni. Pereżempju, azzjoni kontra tentattivi ta’ ttardjar għalxejn tad-dħul ta’ 
ġeneriċi tgħin biex effettivament tiġi infurzata t-terminazzjoni tal-esklużività fis-suq tal-
innovatur u, għalhekk, tinduċi innovazzjoni ulterjuri minn kumpaniji oriġinaturi. 
Minbarra li jissalvagwardja l-innovazzjoni, l-infurzar tal-antitrust irawwem ukoll l-għażla 
fost il-pazjenti billi jintervjeni kontra diversi prattiki ta’ esklużjoni bħal skema ta’ ribass 
imfassla biex teskludi lill-kompetituri minn offerti għall-isptarijiet jew biex tixxerred 
informazzjoni qarrieqa dwar is-sikurezza ta’ mediċina meta tintuża biex tittratta 
kundizzjonijiet mhux imsemmija fl-awtorizzazzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni (użu mhux 
skont it-tikketta). 

Kamp ta’ applikazzjoni għal azzjoni ulterjuri ta’ infurzar 

L-eżempji tal-każijiet f’dan ir-rapport juru li l-infurzar tad-dritt tal-kompetizzjoni jista’ 
jkun effettiv ħafna, fi ħdan il-mandat u l-missjoni tiegħu, jiġifieri li jinvestiga ftehimiet 
antikompetittivi, abbużi minn ditti dominanti, u fużjonijiet. Madankollu, hemm limiti 
għal dak li d-dritt tal-kompetizzjoni jista’ jagħmel u huma meħtieġa sforzi kontinwi mill-
partijiet ikkonċernati kollha biex tingħeleb l-isfida soċjetali ta’ żgurar ta’ aċċess 
sostenibbli għal mediċini affordabbli u innovattivi. 

Ir-rekord ta’ infurzar fil-passat jipprovdi bażi solida għall-awtoritajiet tal-kompetizzjoni 
biex ikomplu u jiffokaw l-isforzi ta’ infurzar tagħhom. L-infurzar effettiv tar-regoli tal-
kompetizzjoni tal-UE fis-settur farmaċewtiku għadu kwistjoni ta’ prijorità għolja u l-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni se jkomplu jissorveljaw u jkunu proattivi fl-investigazzjoni 
ta’ sitwazzjonijiet antikompetittivi potenzjali.  


