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SAMMANFATTNING 

Till följd av Europeiska kommissionens undersökning av läkemedelssektorn 2009 har 
genomdrivandet av konkurrenslagstiftningen och marknadsövervakning på detta område 
varit en hög prioritet i EU. Denna rapport ger en översikt av hur kommissionen och de 
nationella konkurrensmyndigheterna i EU:s 28 medlemsstater (nedan kallade de 
europeiska konkurrensmyndigheterna) har genomdrivit EU:s antitrust- och 
koncentrationsregler inom läkemedelssektorn under åren 2009–2017. Syftet med 
rapporten är att bemöta rådets och Europaparlamentets farhågor om att 
läkemedelsföretags konkurrensbegränsande regler kan äventyra patienters tillgång till 
innovativa basläkemedel till överkomliga priser. 

De europeiska konkurrensmyndigheterna samarbetar nära för att trygga en effektiv 
konkurrens på läkemedelsmarknaderna. Sedan 2009 har myndigheterna antagit totalt 29 
antitrustbeslut mot läkemedelsföretag. Besluten har inneburit sanktioner (med böter på 
totalt över 1 miljard euro), eller bindande åtaganden om att avhjälpa 
konkurrensbegränsande beteenden. Ännu viktigare är att en del av besluten rörde 
konkurrensbegränsande metoder som tidigare inte hade behandlats enligt EU:s 
konkurrenslagstiftning. Dessa prejudikat ger bredare vägledning till branschaktörerna om 
hur de kan säkerställa att de följer lagen.  

Under 2009–2017 utredde de europeiska konkurrensmyndigheterna över 100 andra 
ärenden, och fler än 20 ärenden om eventuella överträdelser av antitrustreglerna är för 
närvarande under utredning. Kommissionen granskade över 80 transaktioner för att se till 
att läkemedelsmarknaderna inte blir alltför koncentrerade till följd av sammanslagningar. 
Kommissionen upptäckte konkurrensproblem i 19 koncentrationsärenden, och godkände 
sammanslagningarna först efter det att företagen erbjudit sig att åtgärda problemen och 
ändra transaktionerna. 

Läkemedelssektorn kräver noggrann kontroll av hur konkurrenslagstiftningen följs och 
de rapporterade antitrust- och koncentrationsärendena ger en rad olika exempel på hur 
genomdrivandet av konkurrenslagstiftningen i praktiken bidrar till att trygga patienternas 
tillgång till prisöverkomliga och innovativa läkemedel i EU.  

Tillgång till billigare läkemedel 

Höga priser på läkemedel skapar en stor börda för de nationella hälso- och 
sjukvårdssystemen, där läkemedel redan står för en stor del av utgifterna.  
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Effektiv konkurrens från generiska läkemedel, och mer nyligen biosimilarer, utgör oftast 
en viktig källa till priskonkurrens på läkemedelsmarknaderna, och driver ned priserna 
avsevärt (50 % i genomsnitt för generiska läkemedel). Detta leder inte bara till att äldre 
behandlingar blir mer tillgängliga, utan gör det också möjligt att omdirigera en del av 
besparingarna i samband med detta till nya och innovativa läkemedel. För att begränsa 
effekterna av generiska läkemedels marknadsinträde, som kraftigt minskar intäkterna 
från kommersiellt framgångsrika läkemedel, genomför originalföretagen ofta strategier 
för att förlänga den kommersiella livslängden för sina äldre läkemedel. En del av dessa 
strategier och andra metoder kan påverka priskonkurrensen, och har därför 
uppmärksammats i granskningen enligt konkurrenslagstiftningen. 

De europeiska konkurrensmyndigheterna har noggrant utrett och tillämpat sanktioner för 
metoder som leder till högre priser. I en rad beslut som bygger på kommissionens 
sektorsundersökning från 2009 har myndigheterna inriktat sig på beteenden som hindrar 
marknadsinträdet för eller spridningen av generiska läkemedel. Banbrytande beslut mot 
s.k. pay for delay-uppgörelser har fattats både av kommissionen (Lundbeck-, Fentanyl- 
och Servier-ärendena) och av Förenade kungarikets myndighet (Paroxetine-ärendet). 
Enligt sådana uppgörelser betalar det etablerade originalföretaget det företag som säljer 
det generiska läkemedlet för att ge upp, eller försena, sina planer på att gå in på 
marknaden. På så sätt får generikaföretaget ”en del av originalföretagets kaka” till följd 
av de onaturligt höga priserna (som ett företag under utredning uttryckte det i ett internt 
dokument som kommissionen fann).  

Den franska konkurrensmyndigheten har fattat flera banbrytande beslut om förbud mot 
nedvärderingsmetoder för att hindra upptaget av nyligen lanserade generiska produkter. 
Andra myndigheter har vidtagit sanktionsåtgärder mot etablerade företag som 
missbrukade administrativa förfaranden för att hålla generiska läkemedel borta från 
marknaden.  

Den senaste tiden har dessutom flera utredningar genomförts av prissättningen på vissa 
icke patentskyddade läkemedel (i ett exempel ökade priset upp till 2 000 %), och flera 
myndigheter har ansett att sådana prissättningsmetoder är oskäliga och utgör missbruk, 
nämligen i Italien (Aspen-ärendet), Förenade kungariket (Pfizer/Flynn-ärendet) och 
Danmark (CD Pharma-ärendet). Konkurrensmyndigheterna har också väckt åtal mot mer 
klassiska former av otillbörliga metoder, såsom karteller för anbudsmanipulation eller 
strategier för att begränsa konkurrenternas tillgång till viktiga insatsvaror eller kunder. 

Sammanslagningar av läkemedelsföretag där det sammanslagna företagets 
prissättningskraft stärks kan också leda till höjda priser. Kommissionen har ingripit i ett 
antal sammanslagningar som kunde ha lett till prishöjningar, särskilt för generiska 
produkter (t.ex. Teva/Allergan-ärendet) och biosimilarer (t.ex. Pfizer/Hospira-ärendet). 
Kommissionen godkände dessa transaktioner först efter det att företagen hade åtagit sig 
att avyttra delar av sin verksamhet till lämpliga köpare för att bibehålla den befintliga 
priskonkurrensgraden. 

Tillgång till innovativa läkemedel  

Innovation är avgörande inom läkemedelssektorn, och läkemedelsföretagen hör till dem 
som investerar mest i forskning och utveckling (FoU). Marknadsdeltagarna kan dock 
agera på ett sätt som påverkar incitamenten till innovation (patentering, åtgärder inför 
myndigheter, förvärv av konkurrerande tekniker osv.). Ett sådant agerande kan strida mot 
konkurrenslagstiftningen. 
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Inom ramen för sin kontroll av företagskoncentrationer har kommissionen förhindrat 
transaktioner som skulle kunna äventyra FoU-insatser för att lansera nya läkemedel eller 
utöka den terapeutiska användningen av befintliga läkemedel. Kommissionen ingrep för 
att skydda innovationskonkurrensen i ett antal ärenden, exempelvis där avancerade FoU-
projekt för livräddande cancermediciner kunde ha omintetgjorts 
(Novartis/GlaxoSmithKline Oncology) eller lovande läkemedel mot sömnlöshet i ett 
tidigt utvecklingsskede (Johnson & Johnson/Actelion). I Pfizer/Hospira-ärendet hyste 
kommissionen farhågor om att sammanslagningen skulle undanröja ett av två parallella 
projekt för att utveckla konkurrerande biosimilarer. Kommissionen godkände alla dessa 
transaktioner, men först efter det att företagen erbjöd sig att vidta korrigerande åtgärder 
för att se till att de planerade projekten inte avslutades och fann en ny aktör som kunde 
fortsätta med dem. 

Enligt konkurrensreglerna får företagen samarbeta för att främja innovation. Ibland 
försöker företagen dock motverka konkurrenternas innovationsinsatser eller dämpa 
konkurrenstrycket som tvingar dem att investera i innovation. Åtgärder mot försök att 
otillbörligen försena generiska produkters marknadsinträde är till exempel ett effektivt 
sätt att få slut på innovatörens marknadsexklusivitet, vilket i sin tur leder till att 
originalföretagen måste öka sina innovationsinsatser. Förutom att trygga innovation 
främjas även patienternas valmöjligheter i och med genomdrivandet av antitrustreglerna. 
Det kan handla om åtgärder mot olika utestängande metoder, exempelvis rabattsystem 
som är utformade för att utestänga konkurrenter från sjukhusupphandlingar eller 
spridning av vilseledande information om läkemedelssäkerhet när läkemedel används för 
att behandla tillstånd som inte anges i godkännandet för försäljning (off label-
användning). 

Utrymme för ytterligare genomdrivandeåtgärder 

De ärenden som tas upp i denna rapport visar att genomdrivandet av 
konkurrenslagstiftningen kan vara mycket effektiv inom ramen för de rättsliga mandaten 
och befogenheterna, det vill säga att utreda konkurrensbegränsande avtal, missbruk av 
dominerande ställning och sammanslagningar. Det finns dock gränser för vad 
konkurrenslagstiftningen kan göra, och det krävs därför fortsatta insatser från alla 
berörda aktörers sida för att bemöta samhällsutmaningen att säkerställa hållbar tillgång 
till prisöverkomliga och innovativa läkemedel. 

Befintlig genomdrivandepraxis ger en stabil grund som hjälper konkurrensmyndigheterna 
att fortsätta sitt arbete och att rikta sina genomdrivandeinsatser. Ett effektivt 
genomdrivande av EU:s konkurrensregler inom läkemedelssektorn är även fortsatt en 
hög prioritet, och konkurrensmyndigheterna kommer att fortsätta övervaka och proaktivt 
utreda potentiella konkurrensbegränsande situationer.  


