SCHERIING-PLOUG
GH BEBOET VOOR BEL
LEMMERING
G GENERIEKE VARIAN
NTEN SUBUT
TEX®
Décision n° 13-D-21 du
d 18 décembbre 2013 relatiive à des pratiiques mises enn œuvre sur le marché frannçais de la
buprenorpphine haut dosage commerccialisée en villle

mon Oude Elfferink en Evi Mattioli
M
(CMS
S EU Law Offfice, Brussel)..
Door Edm

De Fraanse mededdingingsautorriteit, de Autorité
A
de la Concurrrence, legtt momenteeel in de
farmaceuutische secto
or een enorm
me vlijt en am
mbitie aan dee dag. Eind 2013 heeft zijj, voor de tweeede keer
dat jaarr, farmaceuttische onderrnemingen bestraft
b
voorr de belemm
mering van de
d verhandeeling van
generiekke geneesmidddelen. De m
mededingingssautoriteit leegde een boeete van 15,3 miljoen eurro op aan
Scheringg-Plough in verband met
m onrechtm
matige markktgedragingeen met betreekking tot generieke
g
varianten van het geeneesmiddel Subutex®. Het
H boetebessluit vertoont sterke gelijjkenis met heet besluit
mei 2013 in de
d zaak tegenn Sanofi-Aventis betreffennde Plavix®.
van 14 m
1.

Feeiten

Het geneeesmiddel Subutex®
S
heeeft als werkzame stof buprenorfine in hoge dossis ('BHD') en wordt
gebruiktt bij de behhandeling vaan verslavingg aan onderr andere herroïne. Het wordt
w
beschoouwd als
u
veerkrijgbaar op recept.
alternatieef voor methhadon en is inn Frankrijk uitsluitend
In 1997 sloot Scheriing-Plough een
e licentieoovereenkomsst met Reckitt Benckiser. Daarin is ScheringS
n als exclusief distributeeur van Subuutex® in Frrankrijk. Op 1 april 20006 bracht
Plough aangewezen
Arrow génériques Frrance ('Arrow
w') het generrieke equivallent van Subu
utex® op de markt.
S
In 2006 is de Franse mededinginngsautoriteit een onderzoeek gestart naaar marktprakktijken van ScheringPlough en
e Reckitt Beenckiser die zouden indruuisen tegen de
d mededinggingsregels. Het
H onderzoek kwam
er na eenn klacht van
n Arrow, datt Schering-Plough ervan beschuldigdde het generiieke geneesm
middel in
een neggatief dagliicht te plaaatsen bij artsen en apothekers.. Schering-P
Plough zouu voorts
volumekkortingen hebben
h
gegeeven aan apothekers zonder daat daarvoorr een econnomische
rechtvaaardiging besttond en met het enkelee doel de voorraad
v
vann apothekerss te verzadigen. Het
denigrerrend marktgeedrag en de volumekortiingen zoudeen zijn gebasseerd op eenn plan van ScheringS
Plough een Reckitt Beenckiser (hett zogenaamdde French plaan against generics ('Plaan')) om de tooetreding
van geneerieke varian
nten van Subuutex® te verhhinderen.
2.

W
Wetgeving

In haar oonderzoek heeft de Frannse mededing
gingsautoriteeit zich zoweel op het Eurropese als heet Franse
mededinngingsrecht gebaseerd.
g
D toepasselijjke regels opp de gedraginngen van Schering-Plouggh waren
De
artikel 102 Verdrag voor
v
de Werrking van de Europese Unnie ('VWEU
U') en het Frannse equivaleent artikel
mmerce. Dezze artikelen houden
h
een vverbod op misbruik
m
van een machtsppositie in.
L.420-2 Code de com
k
dat is neerggelegd in arrtikel 101
Het Plann is beoordeeeld tegen dee achtergronnd van het kartelverbod
VWEU een L.420-1 Code
C
de com
mmerce.
3.

Beeslissing

3.1.

M
Markt waarop Schering-Pllough actief is

Om te beslissen
b
of Schering-Pllough in dezze casus eenn economische machtspoositie bezat, heeft de
mededinngingsautoriteit eerst de relevante markt
m
afgebakkend waaropp de onderneeming actieff was. De
relevantee markt worrdt gedefinieeerd volgens de produccten die op grond van hun
h kenmerrken, hun

prijzen een het gebruuik waarvoorr zij zijn besstemd, door de consumennt als onderling verwissselbaar of
substitueeerbaar wordden beschouw
wd.
Voor de farmaceutissche sector wijkt
w
de defiinitie van de relevante markt
m
volgens zowel Euroopese als
e
af: het is nameelijk niet de consument die de aankkoopbeslissinng neemt,
Franse rrechtspraak enigszins
maar de arts die een
n geneesmidddel voorschriijft – en dus kiest – vóórdat het worrdt toegediennd aan de
d het geneeesmiddel
consumeent. Het critterium in deeze sector iss dus de peerceptie van de artsen die
voorschrrijven.
De Franse mededinggingsautoriteit stelde in het
h onderhavige geval vaast dat de releevante markkt bestond
m
voor BH
HD. De markt was in het relevante tiijdvak geogrrafisch beperrkt tot het
uit de exxtramurale markt
Franse grondgebied.
g
3.2.

M
Marktpositie van
v Scheringg-Plough

Vervolgeens heeft dee mededingingsautoriteiit de marktppositie van Schering-Pllough bepaald. Er is
sprake vvan een 'eco
onomische machtspositie
m
e' wanneer een
e ondernem
ming de insttandhouding van een
daadwerrkelijke medeedinging in de
d relevante markt kan verhinderen
v
o
omdat
zij zich in belangriijke mate
onafhankkelijk van haar
h
concurrrenten, afnem
mers en uiteeindelijk de consument kan gedrageen. Hoge
marktaanndelen – van
naf 40% – voormen een aaanwijzing vooor een econoomische mach
htspositie.
Voor heet bepalen van
v de markktpositie vann Schering-P
Plough heeftt de mededinngingsautoriiteit twee
periodenn onderscheidden: enerzijdds de periodee voorafgaannd aan het opp de markt brrengen van generieke
g
versies van
v Subutex®
® op 1 aprill 2006 en anderzijds de periode
p
daarnna. Tijdens de
d eerste perriode had
Scheringg-Plough eenn octrooi opp haar geneesmiddel en was zij bovendien de ex
xclusieve veerdeler in
Frankrijkk. Bijgevolgg was er spraake van een monopolie. Nadat de eeerste generieeke variant op
o 1 april
2006 op de markt was gebracht, behield Sch
hering-Plouggh bovendienn haar econom
mische machhtspositie
d 90%.
in verbannd met haar marktaandeeel van meer dan
De Frannse mededing
gingsautoriteeit oordeeldee dan ook daat Schering-P
Plough zoweel in de eersste als de
tweede pperiode bescchikte over een
e economiische machtsspositie in de
d zin van arrtikel 102 VWEU
V
en
artikel L
L. 420-2 Codee de commerrce.
3.3.

M
Misbruik van machtspositi
m
ie

Een ecoonomische machtspositie volstaat niet voor de vaststelling van een
e
inbreukk op de
mededinngingsregels. Er moet eveeneens sprakke zijn van misbruik.
m
(i)

Deenigrerend marktgedrag
m

De Fransse mededinggingsautoriteiit heeft bij haaar beoordeling als uitgangspunt gehanteerd het arrest
a
van
het Hof van Justitiee in de zaak AstraZenecaa. Daarin werd
w
een farm
maceutische onderneminng beboet
H Hof vann Justitie
omdat zzij de toetredding tot de markt van generieke producten beelemmerde. Het
overwooog dat normaale concurrenntie, waarbij een onderneeming een strrategie uitweerkt die tot dooel heeft,
de dalingg van haar verkoop
v
tot een
e minimum
m te beperkenn en de conccurrentie vann generieke producten
p
het hooffd te bieden,, op zich is toegestaan. Een voorwaaarde is dat dergelijk
d
geddrag niet afw
wijkt van
mededinnging op basis van kwaliiteit en alduss de consum
ment ten goed
de komt. Teggen deze achhtergrond
was op 14 mei 20133 in de zaak tegen Sanoffi-Aventis (n°° 13-D-11) al
a door de mededingings
m
sautoriteit
bepaald dat het in disskrediet brenngen van conncurrerende geneesmidde
g
elen misbruikk kan vormenn.
o
z
zaak
zijn op consistente wijze beoorddeeld. De
De gedraagingen van Schering-Pllough in de onderhavige
autoriteit heeft nam
melijk overw
wogen dat de
d ondernem
ming Subuteex® van feb
bruari tot mei
m 2006
veelvulddig en intensiief promootte, onder anddere door de verspreidingg van nieuwssberichten enn door het
organiseeren van sem
minars. Vóór de markttoettreding van dde generiekee geneesmidd
delen op 1 appril 2006
wilde Scchering-Plouugh voornam
melijk een beppaalde 'vreess' voor het allternatieve prroduct doen ontstaan.
In haar communicat
c
ie na 1 aprill 2006 legdee zij de nadrruk op de veerschillen tusssen Subutexx® en de
generiekke varianten. Zij beoogdee aldus wanttrouwen op te
t wekken ovver het gebrruik van de generieke
g
geneesm
middelen zondder zich daarrbij op enige studie te basseren.
De concclusie luidde dat Scherinng-Plough do
oor haar ecoonomische machtspositie
m
, haar bekenndheid en
het vertrrouwen dat inn haar wordt gesteld in sttaat is geweeest om haar strategie
s
– heet negatief vooorstellen
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g
elen ten voo
ordele van haar
h
eigen geneesmidde
g
el – ten vollle uit te
van conncurrerende geneesmidde
werken. Hier was daarom
d
geenn sprake vann mededingiing op basiss van kwalitteit, aldus de
d Franse
autoriteit.
(ii)

Voolumekortinggen

Onder verwijzing
v
n
naar
het arreest van het Hof van Juustitie in de zaak Micheelin heeft de
d Franse
mededinngingsautoritteit de prakttijk van toeekenning vann kortingen beoordeeld. De autoritteit heeft
vastgesteeld dat Scheering-Ploughh van januarri tot augustuus 2006 korrtingen aan apothekers
a
v
verleende
waarvann de hoogtee afhankelijkk was gesteeld van het aantal afgeenomen prooducten. Volgens de
mededinngingsautoritteit beoogden deze korttingen het 'vverzadigen van
v de voorrraad' bij appothekers.
Daarbij stond zij uittstel van bettaling toe enn gaf zij bijkkomende korrtingen voorr contante beetalingen.
Deze aaanpak heeft daadwerkeliijk geresulteeerd in verzzadiging. Uitt verklaringeen van versscheidene
apothekeers bleek datt zij destijds een
e voorraadd hadden aanngelegd voor verscheidenne maanden.
3.4 Overrtreding karttelverbod
Het Plann tussen Scheering-Ploughh en Reckitt Benckiser,
B
d heeft gegoolden tussen
dat
n 5 oktober 2005
2
en 9
decembeer 2005 en ten
t grondslaag heeft geleegen aan dee onrechtmattige gedragingen door ScheringS
Plough, is gekwalifficeerd als een mededinggingsbeperkeende overeeenkomst. De onderneminngen zijn
m enerzijds dde markttoettreding van generieke
g
geeneesmiddeleen te vertraggen en te
overeenggekomen om
ontmoeddigen door deze in eeen negatief daglicht tee plaatsen. Anderzijds is afgesprroken de
klantenbbindende com
mmerciële praktijken
p
aaan te wendeen om zo de
d voorraden
n van apothhekers te
verzadiggen. Hiermeee is volgens de
d Franse meededingingsaautoriteit het kartelverbodd geschondenn.
4.

Booete

De Franse mededinggingsautoriteiit heeft het misbruik
m
vann machtsposittie beschouw
wd als een zeeer zware
ntiële schadde tot gevolgg. Schering--Plough heeeft hiervoor een boete van
v 15,3
inbreuk met substan
miljoen euro gekregeen. De onderrneming heeeft een boeterreductie vann 20% bewerrkstelligd dooor zich te
wisting van de grieven en door dee toezeggingg om toekoomstige inbrreuken te
onthoudeen van betw
voorkom
men. Ook de kartelovereeenkomst is aangemerkt
a
a een zeer zware inbreu
als
uk. Hiervoorr zijn aan
Scheringg-Plough enn Reckitt Beenckiser boeetes van resppectievelijk 414.000 euuro en 318.0000 euro
opgelegdd.
5.

Conclusie

Het ondderhavige besluit illustreert dat markktpraktijken van geneesm
middelenpro
oducenten momenteel
m
streng w
worden beoorrdeeld. De beslissing
b
is in lijn met het besluit van
v 14 mei 2013 waarinn SanofiAventis een
e boete vaan 40,6 miljooen ontving voor denigreerend marktg
gedrag ten aanzien van generieke
g
variantenn van Plavixx®. De Fransse mededing
gingsautoriteiit lijkt met deze
d
beslissin
ngen gevolg te geven
aan de oproep
o
die de
d Europese Commissie naar aanleidding van hett onderzoek in de farmacceutische
sector deeed om handdhaving van het mededin
ngingsrecht in de sectorr te verscherppen. Toetsinng van de
besluitenn van de au
utoriteit doorr de Franse rechter zal echter moeten uitwijzen of de besslissingen
juridischh standhoudeen.
Overigenns heeft de Franse
F
medeedingingsauto
oriteit in 20113 zelf ook een
e sectoron
nderzoek op nationale
schaal uitgevoerd.
u
De uitkomsten daarvaan zijn op dezelfde daag als het onderhavigee besluit
gepublicceerd. Er zijn
n richtsnoereen voor ondernemingen geformuleerrd met de innachtneming waarvan
ondernem
mingen misb
bruik door deenigrerend marktgedrag
m
k
kunnen
voork
komen.
2
Brussel, 16 januari 2014
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