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POROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU 

IZVAJANJE PRAVIL KONKURENCE  
V FARMACEVTSKEM SEKTORJU (2009–2017) 

 
Skupna prizadevanja evropskih organov, pristojnih za konkurenco,  

za cenovno dostopna in inovativna zdravila 

POVZETEK 

Po preiskavi farmacevtskega sektorja, ki jo je Evropska komisija izvedla leta 2009, sta 
izvrševanje konkurenčnega prava in spremljanje trga na tem področju pomembna 
prednostna naloga v vsej EU. To poročilo vsebuje pregled tega, kako so Komisija in 
nacionalni organi, pristojni za konkurenco v 28 državah članicah (v nadaljnjem besedilu: 
evropski organi, pristojni za konkurenco), v obdobju 2009–2017 izvajali protimonopolna 
pravila in pravila o združitvah v farmacevtskem sektorju. Je odziv na pomisleke, ki sta 
jih izrazila Svet in Evropski parlament v zvezi s tem, da lahko protikonkurenčne prakse 
farmacevtskih družb ogrozijo dostop pacientov do cenovno dostopnih in inovativnih 
osnovnih zdravil. 

Evropski organi, pristojni za konkurenco, tesno sodelujejo pri zaščiti učinkovite 
konkurence na farmacevtskih trgih. Zadevni organi so od leta 2009 skupaj sprejeli 
29 protimonopolnih sklepov zoper farmacevtske družbe. S temi sklepi so bile naložene 
sankcije (z globami v skupni višini več kot 1 milijarde EUR) ali pa so zaveze glede 
odprave protikonkurenčnega ravnanja z njimi postale zavezujoče. Še pomembneje je, da 
so nekateri od teh sklepov obravnavali protikonkurenčne prakse, ki predhodno niso bile 
obravnavane na podlagi konkurenčnega prava EU. S temi precedensi se akterjem iz 
industrije zagotavljajo širše smernice o tem, kako zagotoviti skladnost z zakonodajo.  

Evropski organi, pristojni za konkurenco, so v obdobju 2009–2017 preiskali več kot 
100 drugih primerov, trenutno pa preučujejo več kot 20 primerov morebitnih kršitev 
protimonopolnih pravil. Da bi se na farmacevtskih trgih preprečila prevelika 
koncentracija zaradi združitev, je Komisija pregledala več kot 80 transakcij. Pomisleki 
glede konkurence so bili ugotovljeni v 19 zadevah v zvezi z združitvami, Komisija pa je 
te združitve odobrila šele, ko so družbe predlagale, da bodo obravnavale pomisleke in 
spremenile transakcijo. 

V farmacevtskem sektorju je potreben natančen nadzor z vidika konkurenčnega prava, 
protimonopolne zadeve in zadeve v zvezi z združitvami, o katerih se poroča, pa 
ponazarjajo, kako se z izvrševanjem konkurenčnega prava izrecno zaščiti dostop 
pacientov v EU do cenovno dostopnih in inovativnih zdravil.  

Dostop do cenejših zdravil 

Visoke cene zdravil močno obremenjujejo nacionalne sisteme zdravstvenega varstva, 
kjer zdravila že pomenijo pomemben delež porabe.  

Učinkovita konkurenca generičnih zdravil in, bolj nedavno, podobnih bioloških zdravil je 
običajno ključni vir cenovne konkurence na farmacevtskih trgih in znatno znižuje cene 
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(za generična zdravila v povprečju za 50 %). Tako postanejo zdravljenja z že znanimi 
zdravili precej dostopnejša, del povezanih prihrankov pa se lahko preusmeri v novejša, 
inovativna zdravila. Da bi proizvajalci originalnih zdravil ublažili učinek vstopa 
generičnih zdravil, s katerim se močno zmanjšajo prihodki od tržno uspešnih zdravil, na 
trg, pogosto izvajajo strategije za podaljšanje tržne življenjske dobe svojih že znanih 
zdravil. Nekatere od teh strategij in drugih praks, ki lahko vplivajo na cenovno 
konkurenco, so privedle do preiskav za izvajanje konkurenčnega prava. 

Evropski organi, pristojni za konkurenco, so pozorno preiskali prakse, s katerimi se 
zvišujejo cene, in naložili sankcije zanje. Zadevni organi so se v nizu sklepov, ki so 
temeljili na preiskavi Komisije v sektorju leta 2009, osredotočili na ravnanje, ki ovira 
vstop generičnih zdravil na trg ali njihovo širitev na trgu. Prelomne sklepe sta sprejela 
Komisija (v zadevah Lundbeck, Fentanil in Servier) ter organ Združenega kraljestva (v 
zadevi Paroksetin) zoper sporazume o plačilu za odlog (pay-for delay agreements). Pri 
takih dogovorih uveljavljeni proizvajalec originalnega zdravila družbi, ki proizvaja 
generična zdravila, plača, da opusti ali odloži svoje načrte o vstopu na trg. Tako si 
družba, ki proizvaja generična zdravila, „zagotovi kos pogače [proizvajalca originalnega 
zdravila]“, ki je posledica umetno visokih cen (kot je v internem dokumentu, ki ga je 
našla Komisija, pojasnila ena družba v preiskavi).  

Francoski organ, pristojen za konkurenco, je prvi sprejel več sklepov, ki uveljavljenim 
proizvajalcem prepoveduje omalovaževanje z namenom oviranja uveljavitve novih 
generičnih zdravil na trgu. Drugi organi so naložili sankcije zoper uveljavljene 
proizvajalce, ki so zlorabljali regulativne postopke, da bi generičnim zdravilom preprečili 
vstop na trg.  

Poleg tega je bilo pred kratkim izvedenih več preiskav oblikovanja cen določenih zdravil 
brez patentnega varstva (v enem primeru se je cena zvišala za 2 000 %), več organov pa 
je ugotovilo, da so take prakse oblikovanja cen nepoštene in pomenijo zlorabo, in sicer v 
Italiji (zadeva Aspen), Združenem kraljestvu (zadeva Pfizer/Flynn) in na Danskem 
(zadeva CD Pharma). Poleg tega so organi, pristojni za konkurenco, preganjali bolj 
klasične oblike nezakonitega ravnanja, kot so kartelno dogovorjeno oddajanje ponudb ali 
strategije, s katerimi se konkurentom prepreči dostop do ključnih vhodnih surovin ali 
strank. 

Višje cene so lahko tudi posledica združitev farmacevtskih družb, s katerimi se okrepi 
moč združenih družb pri oblikovanju cen. Komisija je posredovala v številnih združitvah, 
s katerimi bi se lahko zvišale cene, zlasti generičnih zdravil (npr. zadeva Teva/Allergan) 
ali podobnih bioloških zdravil (npr. zadeva Pfizer/Hospira). Te transakcije je Komisija 
odobrila šele, ko so se družbe zavezale k odprodaji dela svojih dejavnosti primernim 
kupcem, da bi se ohranila obstoječa stopnja cenovne konkurence. 

Dostop do inovativnih zdravil  

Inovacije so ključnega pomena v farmacevtskem sektorju, kjer so farmacevtske družbe 
med vodilnimi v naložbah v raziskave in razvoj. Vendar lahko ravnanje udeležencev na 
trgu včasih vpliva na spodbude za inovacije (patentiranje, posredovanje pri organih, 
pridobitve konkurenčnih tehnologij itd.). Pri tem lahko pride do kršitev konkurenčnega 
prava. 

Komisija je pri nadzoru nad združitvami preprečila transakcije, ki bi lahko ogrozile 
raziskave in razvoj za uvedbo novih zdravil ali za razširitev terapevtske rabe obstoječih 
zdravil. Komisija je zaradi zaščite konkurence pri inovacijah posredovala v številnih 
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primerih, pri katerih je na primer obstajala nevarnost, da bodo preprečili napredne 
projekte raziskav in razvoja za zdravila proti raku, ki rešujejo življenja 
(Novartis/GlaxoSmithKline Oncology), ali za zdravila proti nespečnosti v zgodnji fazi 
razvoja, ki so v pripravi (Johnson & Johnson/Actelion). Komisija je imela v zadevi 
Pfizer/Hospira pomisleke, da bi se zaradi združitve prekinil eden od dveh vzporednih 
projektov za razvoj konkurenčnih podobnih bioloških zdravil. Komisija je odobrila vse te 
transakcije, vendar šele, ko so družbe ponudile popravne ukrepe za zagotovitev, da 
projekti v pripravi ne bodo opuščeni, in našle novega izvajalca za njihovo izvedbo. 

V pravilih konkurence se priznava, da lahko družbe sodelujejo pri spodbujanju inovacij. 
Vendar si družbe včasih prizadevajo onemogočiti konkurenčna prizadevanja za inovacije 
ali omiliti konkurenčne pritiske, ki jih silijo k naložbam v inovacije. Ukrepi proti 
poskusom neupravičenega odlaganja vstopa generičnega zdravila na trg na primer 
pomagajo učinkovito uveljaviti konec tržne ekskluzivnosti inovatorja in tako spodbuditi 
nadaljnje inovacije proizvajalcev originalnih zdravil. Poleg zaščite inovacij se z 
izvrševanjem protimonopolnega prava ohranja tudi izbira zdravil na voljo pacientom, in 
sicer s posredovanjem proti različnim izključujočim praksam, kot so sistemi popustov, 
namenjeni izključitvi konkurentov iz javnih razpisov bolnišnic, ali širjenje zavajajočih 
informacij o varnosti zdravila, kadar se uporablja za zdravljenje bolezni, ki niso 
navedene v dovoljenju za promet (nenamenska uporaba). 

Možnost nadaljnjih izvršilnih ukrepov 

Primeri zadev v tem poročilu kažejo, da je lahko izvrševanje konkurenčnega prava zelo 
učinkovito v okviru njegovih pooblastil in pristojnosti, tj. pri preiskovanju 
protikonkurenčnih sporazumov, zlorab, ki jih izvedejo podjetja s prevladujočim 
položajem, in združitev. Vendar obstajajo omejitve glede tega, kaj lahko konkurenčno 
pravo doseže, pri uresničenju družbenega izziva, ki je zagotavljanje trajnostnega dostopa 
do cenovno dostopnih in inovativnih zdravil, pa so potrebna nenehna prizadevanja vseh 
zainteresiranih strani. 

Dosedanji primeri izvrševanja so dobra osnova, na podlagi katere lahko organi, pristojni 
za konkurenco, nadaljujejo in usmerjajo svoje dejavnosti za izvrševanje. Učinkovito 
izvajanje pravil konkurence EU v farmacevtskem sektorju ostaja pomembna prednostna 
naloga, organi, pristojni za konkurenco, pa bodo še naprej spremljali in proaktivno 
preiskovali morebitne protikonkurenčne primere.  


