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SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

EGZEKWOWANIE REGUŁ KONKURENCJI  
W SEKTORZE FARMACEUTYCZNYM (2009–2017) 

 
Współpraca europejskich organów ochrony konkurencji  

na rzecz przystępnych cenowo i innowacyjnych leków 

STRESZCZENIE 

Po dochodzeniu przeprowadzonym w 2009 r. przez Komisję Europejską w odniesieniu 
do sektora farmaceutycznego, egzekwowaniu prawa konkurencji i monitorowaniu rynku 
w tym zakresie nadano w całej Unii wysoki priorytet. W niniejszym sprawozdaniu 
przedstawiono przegląd sposobów egzekwowania przez Komisję oraz krajowe organy 
ochrony konkurencji 28 państw członkowskich („europejskie organy ochrony 
konkurencji”) unijnego prawa dotyczącego ochrony konkurencji i łączenia 
przedsiębiorstw w sektorze farmaceutycznym w latach 2009–2017. Stanowi ono 
odpowiedź na obawy wyrażane przez Radę i Parlament Europejski, że praktyki 
antykonkurencyjne przedsiębiorstw farmaceutycznych mogą zagrażać dostępowi 
pacjentów do przystępnych cenowo i innowacyjnych leków podstawowych. 

Europejskie organy ochrony konkurencji ściśle współpracują ze sobą na rzecz 
zapewnienia efektywnej konkurencji na rynkach farmaceutycznych. Od 2009 r. organy te 
wspólnie przyjęły 29 decyzji w sprawie ochrony konkurencji skierowanych przeciwko 
przedsiębiorstwom farmaceutycznym. Decyzje te doprowadziły do nałożenia sankcji 
(łączna suma grzywien wyniosła ponad 1 mld EUR) lub do podjęcia wiążących 
zobowiązań w celu zaradzenia zachowaniu antykonkurencyjnemu. Co ważniejsze, 
niektóre z tych decyzji dotyczyły praktyk antykonkurencyjnych, które do tej pory nie 
były przedmiotem działań podejmowanych na podstawie unijnego prawa konkurencji. 
Precedensy te dają podmiotom działającym w sektorze szerszy zakres wskazówek 
dotyczących sposobu zapewnienia zgodności z prawem.  

W latach 2009–2017 europejskie organy ochrony konkurencji zbadały ponad 100 innych 
spraw, a ponad 20 spraw dotyczących możliwych naruszeń prawa ochrony konkurencji 
jest obecnie analizowanych. Komisja dokonała przeglądu ponad 80 transakcji w celu 
zapewnienia, aby nie doszło do zbyt wielkiej koncentracji na rynku farmaceutycznym 
spowodowanej połączeniami przedsiębiorstw. W przypadku 19 takich połączeń 
stwierdzono problemy w zakresie konkurencji, a Komisja zatwierdziła te połączenia 
dopiero wtedy, gdy przedsiębiorstwa podjęły się rozwiązania tych problemów 
i zobowiązały się do zmodyfikowania transakcji. 

Sektor farmaceutyczny wymaga ścisłej kontroli w zakresie prawa konkurencji, 
a zgłoszone sprawy dotyczące ochrony konkurencji i połączeń przedsiębiorstw 
dostarczają szeregu przykładów na to, w jaki sposób egzekwowanie prawa konkurencji 
konkretnie pomaga zapewnić dostęp pacjentów w UE do przystępnych cenowo 
i innowacyjnych leków.  

Dostęp do tańszych leków 
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Wysokie ceny leków nakładają duże obciążenie na krajowe systemy opieki zdrowotnej, 
w których produkty lecznicze już stanowią istotną część wydatków.  

Efektywna konkurencja ze strony leków generycznych, a ostatnio leków biopodobnych, 
stanowi przeważnie zasadnicze źródło konkurencji cenowej na rynkach 
farmaceutycznych i prowadzi do znacznego obniżenia cen (w przypadku leków 
generycznych średnio o 50 %). Dzięki temu starsze metody leczenia stają się znacznie 
bardziej dostępne, a jednocześnie możliwe jest przekierowanie powstałych oszczędności 
na nowsze, innowacyjne leki. W celu ograniczenia wpływu wprowadzenia na rynek leku 
generycznego, co znacznie obniża przychody z leków osiągających sukces handlowy, 
producenci leków oryginalnych często wdrażają strategie mające na celu przedłużenie 
okresu zyskownej sprzedaży ich starszych leków. Niektóre spośród tych strategii i innych 
praktyk, które mogą mieć wpływ na konkurencję cenową, spowodowały 
przeprowadzenie kontroli w zakresie prawa konkurencji. 

Europejskie organy ochrony konkurencji w sposób zdecydowany badały praktyki 
prowadzące do wyższych cen i wprowadzały sankcje w odniesieniu do tych praktyk. 
W szeregu decyzji opartych na badaniu sektorowym Komisji z 2009 r. europejskie 
organy ochrony konkurencji skierowały uwagę na zachowania ograniczające 
wprowadzanie na rynek lub ekspansję rynkową leków generycznych. Przełomowe 
decyzje przeciwko porozumieniom zawierającym klauzule dotyczące zapłaty za 
opóźnienie „pay-for-delay” zostały podjęte zarówno przez Komisję (sprawy Lundbeck, 
Fentanyl i Servier), jak i przez organ Zjednoczonego Królestwa (sprawa Paroxetine). 
W ramach takich porozumień przedsiębiorstwo dotychczas wytwarzające lek oryginalny 
płaci przedsiębiorstwu wytwarzającemu lek generyczny za zaniechanie lub opóźnienie 
realizacji jego planów wprowadzenia produktu na rynek. W ten sposób, w wyniku 
sztucznie zawyżonych cen, przedsiębiorstwo wytwarzające lek generyczny „otrzymuje 
część udziału w zyskach [przedsiębiorstwa wytwarzającego lek oryginalny]” (jak 
wyjaśnia jedno z przedsiębiorstw objętych postępowaniem w wewnętrznym dokumencie 
znalezionym przez Komisję).  

Francuski organ ochrony konkurencji podjął szereg pionierskich decyzji zakazujących 
stosowanych przez zasiedziałych producentów praktyk zniechęcających mających na 
celu ograniczenie korzystania z nowo wprowadzonych na rynek produktów 
generycznych. Inne organy wprowadziły sankcje wobec zasiedziałych producentów, 
którzy nadużywali procedur regulacyjnych, aby nie dopuścić leków generycznych na 
rynek.  

Ostatnio przeprowadzono również szereg postępowań dotyczących ustalania cen 
pewnych leków niechronionych patentem (w jednym przypadku cena wzrosła 
do 2 000 %) i kilka organów stwierdziło w tym obszarze nieuczciwe i stanowiące 
nadużycie praktyki cenowe, mianowicie we Włoszech (sprawa Aspen), Zjednoczonym 
Królestwie (sprawa Pfizer/Flynn) i w Danii (sprawa CD Pharma). Organy ochrony 
konkurencji ścigały ponadto bardziej klasyczne formy wykroczeń, takie jak kartele 
zawiązujące zmowy przetargowe czy też strategie odcięcia rywali od dostępu do 
kluczowych surowców lub klientów. 

Wyższe ceny mogą również wynikać z połączeń przedsiębiorstw farmaceutycznych, 
które wzmacniają możliwości kształtowania cen przez przedsiębiorstwo powstałe 
w wyniku takiego połączenia. Komisja interweniowała w przypadku szeregu połączeń, 
które mogłyby doprowadzić do podwyższenia cen, w szczególności produktów 
generycznych (np. sprawa Teva/Allergan) lub produktów biopodobnych (np. sprawa 
Pfizer/Hospira). Komisja zatwierdziła te transakcje dopiero wówczas, gdy 
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przedsiębiorstwa zobowiązały się do zbycia części swoich przedsiębiorstw na rzecz 
odpowiednich nabywców w celu zachowania istniejącego poziomu konkurencji cenowej. 

Dostęp do leków innowacyjnych  

Innowacje mają w sektorze farmaceutycznym kluczowe znaczenie, a przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne należą do liderów w dziedzinie inwestycji w badania i rozwój. 
Uczestnicy rynku mogą jednak niekiedy postępować w sposób wywierający wpływ na 
środki zachęty do innowacji (patentowanie, interwencje u władz, nabywanie 
konkurencyjnych technologii itp.). Postępując w ten sposób, mogą oni naruszać prawo 
konkurencji. 

W ramach kontroli połączeń przedsiębiorstw Komisja zapobiegła transakcjom, które 
mogłyby narazić na szwank wysiłki badawczo-rozwojowe na rzecz wprowadzenia na 
rynek nowych produktów leczniczych lub rozszerzenia zastosowania terapeutycznego 
istniejących produktów leczniczych. Komisja interweniowała na rzecz ochrony 
konkurencji w zakresie innowacji w szeregu przypadków, które groziły na przykład 
udaremnieniem zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych dotyczących 
ratujących życie leków przeciwnowotworowych (Novartis/GlaxoSmithKline Oncology) 
lub leków na bezsenność będących na wczesnym etapie prac rozwojowych (Johnson & 
Johnson/Actelion). W sprawie Pfizer/Hospira Komisja obawiała się, że połączenie 
przedsiębiorstw spowoduje rezygnację z jednego z dwóch równoległych projektów 
mających na celu opracowanie konkurujących leków biopodobnych. Komisja 
zatwierdziła wszystkie te transakcje, lecz dopiero po zaproponowaniu przez 
przedsiębiorstwa środków zaradczych zapewniających brak rezygnacji z sekwencji 
projektów w toku oraz znalezieniu przez przedsiębiorstwa nowego podmiotu 
gospodarczego do kontynuowania tych projektów. 

Reguły konkurencji dopuszczają współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami na rzecz 
wspierania innowacji. Przedsiębiorstwa usiłują jednak czasami szkodzić działaniom 
innowacyjnym konkurentów lub osłabić presję konkurencyjną, która zmusza je do 
inwestowania w innowacje. Na przykład działania skierowane przeciwko próbom 
nieuzasadnionego opóźniania wprowadzenia na rynek leków generycznych pomagają 
skutecznie wyegzekwować koniec okresu wyłączności innowatora na rynku, a tym 
samym skłonić producentów leków oryginalnych do dalszych innowacji. Oprócz 
zabezpieczania innowacji, egzekwowanie reguł ochrony konkurencji sprzyja również 
zapewnianiu większego wyboru dla pacjentów za sprawą interwencji skierowanych 
przeciwko poszczególnym praktykom wyłączającym, takim jak system rabatowy 
zaprojektowany w celu wyłączenia konkurentów z przetargów ogłaszanych przez szpitale 
lub rozpowszechnianie wprowadzających w błąd informacji na temat bezpieczeństwa 
leku w przypadku jego stosowania w leczeniu poza wskazaniami rejestracyjnymi 
(niewymienionymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu). 

Możliwości podjęcia dalszych działań w zakresie egzekwowania prawa 

Przykładowe sprawy przedstawione w niniejszym sprawozdaniu pokazują, że 
egzekwowanie prawa konkurencji może być bardzo skuteczne w ramach zakresu jego 
obowiązywania, mianowicie w ramach badania porozumień antykonkurencyjnych, 
nadużyć popełnianych przez przedsiębiorstwa dominujące i łączenia przedsiębiorstw. 
Prawo konkurencji ma jednak swoje granice i konieczne są ciągłe wysiłki ze strony 
wszystkich zainteresowanych stron, aby sprostać wyzwaniu społecznemu, jakim jest 
zapewnienie zrównoważonego dostępu do przystępnych cenowo i innowacyjnych leków. 
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Dane dotyczące egzekwowania prawa w przeszłości dają organom ochrony konkurencji 
solidną podstawę do kontynuacji i ukierunkowania swoich działań w tym zakresie. 
Skuteczne egzekwowanie unijnych reguł konkurencji w sektorze farmaceutycznym 
pozostaje sprawą priorytetową, a organy ochrony konkurencji będą nadal monitorować 
i prowadzić aktywne działania w zakresie badania potencjalnych sytuacji 
antykonkurencyjnych.  


