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Wpływ cen i polityki cenowej państw Unii Europejskiej  
na import równoległy produktów leczniczych

Streszczenie:

1. Cel: wyjaśnienie pojęcia importu równoległego na rynku farmaceutycznym, opisanie procesów 
jego funkcjonowania oraz przedstawienie mechanizmu wpływu ceny produktów leczniczych 
i polityki lekowej państw Unii Europejskiej na import równoległy leków.

2. Wynik: czynnikiem wywołującym zjawisko importu równoległego jest różnica cenowa tych sa-
mych medykamentów w różnych krajach Unii Europejskieju. Przykładowo, w Niemczech, Wielkiej 
Brytanii czy Holandii ceny farmaceutyków są znacznie wyższe niż w Grecji czy Hiszpanii.

3. Wniosek: różnice cen leków w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz zjawisko dyskry-
minacji cenowej trzeciego stopnia są bezpośrednimi i głównymi ekonomicznymi przyczynami 
umożliwiającymi występowanie importu równoległego produktów leczniczych.

Słowa kluczowe: import równoległy farmaceutyków, handel produktami leczniczymi, dyskrymina-
cja cenowa trzeciego stopnia.

Kody JEL: F13, F15, I18

Wstęp

Zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Unię Europejską, możliwy jest swobodny przepływ 
wszelkich dóbr pomiędzy krajami członkowskimi. Jest on niemal nieograniczony, poza skraj-
nymi przypadkami negatywnego wpływu na gospodarkę danego państwa czy dobro publiczne.

Jednym ze zjawisk wykorzystujących możliwość swobodnego przepływu dóbr pomię-
dzy krajami Unii Europejskiej jest import równoległy (IR).

Celem rozważań jest wyjaśnienie pojęcia importu równoległego na rynku farmaceutycz-
nym, opisanie procesów jego funkcjonowania oraz przedstawienie mechanizmu wpływu 
ceny produktów leczniczych i polityki lekowej państw Unii Europejskiej na import równo-
legły leków.

Import równoległy – definicja

Indywidualne dla każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej mechanizmy regulu-
jące ceny farmaceutyków powodują wyraźne ich różnice dla tych samych medykamentów 
w poszczególnych krajach1. Dzięki tej właśnie odmienności możliwe jest występowanie na 
rynku zjawiska zwanego importem równoległym lub paralelnym.

1  C. Desogus, Antitrust issues in the European pharmaceutical market: an economic analysis of recent cases on parallel trade, 
s. 2, http://www.upf.edu [dostęp: 17.04.2011].
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Import równoległy polega na tym, iż dobra, a w analizowanym przypadku produkty lecz-
nicze, produkowane w danym kraju i podlegające prawom ochronnym znaku towarowego, 
patentu i prawa autorskiego, są wprowadzane na rynek danego kraju. Następnie są importo-
wane do innego państwa członkowskiego, bez uzyskania zgody właściciela praw własności 
intelektualnej danego produktu2.

Procedura ta jest całkowicie legalna, opiera się bowiem na postanowieniach Traktatu 
Ustanawiającego Wspólnotę Europejską w krajach będących jej członkami oraz wchodzą-
cych w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które traktują o zasadzie swobodnego 
przepływu towarów3. Jest określana jako import równoległy, gdyż odbywa się równolegle do 
kanałów dystrybucyjnych producentów.

Mechanizm funkcjonowania importu równoległego  
na rynku farmaceutycznym

Lek, po wprowadzeniu na rynek B z danym poziomem ceny, często okazuje się droższy 
niż na rynku A. W takim przypadku, spodziewając się potencjalnego zysku, importer spro-
wadza tenże medykament na rynek B z kraju, w którym jest on tańszy i po spełnieniu wszel-
kich wymogów niezbędnych do rozpoczęcia obrotu danym produktem, sprzedaje go za cenę 
niższą niż cena leku początkowo będącego w sprzedaży, ale też wyższą niż cena na rynku B.

Poza zyskiem dla importera, import równoległy powoduje inne efekty, zarówno makro-, 
jak i mikroekonomiczne dla wielu podmiotów gospodarczych. Ich przedstawienie nie stano-
wi jednak celu niniejszych rozważań.

2  F. Müller-Langer, A Game Theoretic Analysis of Parallel Trade and the Pricing of Pharmaceutical Products, Niemcy 2007, 
s. 1, http://www.uk.cbs.dk [dostęp: 22.04.2011].
3  Raport z badania rynku hurtowego obrotu lekami w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006,  
s. 19, http://www.uokik.gov.pl [dostęp: 17.04.2011].

Wykres 1 
Poziom cen dla tego samego produktu leczniczego na rynkach A i B  
przed i po wystąpieniu importu równoległego

Źródło: opracowanie własne.
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Wyróżniają się trzy podstawowe formy importu równoległego:
 - gdy ceny na rynku w kraju, w którym lek jest wytwarzany są niższe od cen w kraju prze-

znaczenia,
 - gdy ceny na rynku, do którego lek jest importowany są niższe niż w kraju produkcji,
 - gdy produkt jest niedostępny na rynku innym niż ten, w którym jest wytwarzany.

Pierwsze dwa przypadki różnią się jedynie zamianą występowania tańszego produktu na 
dwóch różnych rynkach. Trzeci natomiast opisuje sytuację, gdy właściciel praw własności 
intelektualnej jest obecny na danym rynku, a produkt nie. Innymi słowy, wytwórca nie pro-
wadzi sprzedaży produktu farmaceutycznego w danym kraju. Jest to przypadek zapewniają-
cy importerowi największy zysk, nie jest on bowiem ograniczony cenami już na tym rynku 
obowiązującymi. Często jednak forma ta nie jest uważana za import równoległy ze względu 
na brak konkurencji pomiędzy posiadaczem praw własności intelektualnej a jego własnym 
produktem4.

Dystrybutor sprowadzający dany lek w ramach importu równoległego musi spełnić wiele 
wymagań. Początkowo zobowiązany jest, oczywiście o ile dany lek jest już zarejestrowany 
na rynku docelowym i rejestracja produktu leczniczego nie jest potrzebna, do poinformo-
wania Europejskiej Agencji Leków (EMEA) i władz w danym państwie o zamiarze doko-
nania sprowadzenia medykamentu w ramach importu równoległego. Czynności tej musi 
dokonać najpóźniej trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem importu. Umożliwia to 
Europejskiej Agencji Leków sprawdzenie zgodności działań importera z zasadami obowią-
zującymi w danym państwie oraz zasadami europejskimi. Dystrybutor zobowiązany jest 
dostarczyć następujące informacje:
 - nazwę produktu leczniczego i dane autoryzacji w kraju źródłowym,
 - nazwę dystrybutora zajmującego się importem równoległym,
 - model medykamentu, który będzie sprzedawany – jego postać farmaceutyczną, formę, 

dokładny wygląd opakowania,
 - kopię autoryzacji dystrybucji hurtowej lub autoryzacji wytwarzania,
 - dokładne uzasadnienie zmiany rozmiaru opakowania w stosunku do opakowania orygi-

nalnego, jeśli zmiana ta nastąpiła – musi być udowodnione, że modyfikacje są niezbędne 
do dystrybucji produktu na danym rynku5.
Po dostarczeniu powyższych informacji, EMEA w ciągu pięciu dni sprawdza popraw-

ność oraz kompletność dokumentów i kontaktuje się z importerem w przypadku jakichkol-
wiek nieprawidłowości lub braków. Następnie w ciągu 30 dni sprawdzana jest zgodność 
proponowanego oznakowania i opakowania z oryginałem i obowiązującymi przepisami. 
Jeżeli nie istnieją zastrzeżenia, EMEA informuje importera, odpowiedni urząd w kraju prze-
znaczenia i posiadacza praw patentu, znaku towarowego i handlowego o zakończeniu proce-
dury sprawdzającej i braku przeciwwskazań do zezwolenia na import równoległy6.

Wytwórca leku może w dowolnym momencie wprowadzić poprawki do informacji 
zawartych na opakowaniu lub ulotce, na przykład w przypadku zmian w przepisach do-

4  R.I. Gonzalez, Parallel Imports: A Copyright Problem with no Copyright Solution, Kanada 2009, s. 28, 
http://www.tspace.library.utoronto.ca [dostęp:17.09.2011].
5  Commission Communication on the community marketing authorisation procedures for medicinal products, s. 5-6,  
http://www.ec.europa.eu [dostęp: 17.09.2011].
6  Procedure for Notifications of Parallel Distribution of Centrally Authorised Medicinal Products, European Medicines 
Agency, s. 2, http://www.ema.europa.eu [dostęp: 28.06.2011].
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tyczących bezpieczeństwa leków. Importerzy produktów leczniczych są zobowiązani do 
regularnego sprawdzania ewentualnych zmian i niezwłocznego ich wprowadzania do im-
portowanego produktu oraz poinformowania o tym Europejskiej Agencji Leków. Ta z kolei 
w ciągu następnych 30 dni sprawdza prawidłowość modyfikacji i informuje importera o wy-
nikach kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku wprowadzenia poprawek, 
EMEA bezzwłocznie informuje o tym fakcie dodatkowo posiadacza praw patentu, znaku 
towarowego i handlowego, Komisję Europejską i odpowiedni urząd w kraju przeznaczenia7.

Istnieją trzy mechanizmy regulujące import równoległy. Wszystkie opierają się na tzw. 
„zasadzie wyczerpania”. Pierwszy z nich, oparty na zasadzie wyczerpania krajowego, po-
lega na tym, że posiadacz prawa patentu i znaku handlowego może zapobiegać importowi 
produktu na rynek, w którym posiada prawa własności intelektualnej. Według kolejnej zasa-
dy, wyczerpania międzynarodowego, prawo własności intelektualnej jest niejako zużywane, 
gdy tylko dobra pojawiają się na rynku, by móc swobodnie cyrkulować, zarówno pomiędzy 
tym, jak i innymi rynkami. Trzecim wariantem jest zasada wyczerpania Unii Europejskiej, 
zwana również zasadą eurowyczerpania8 lub wyczerpania wspólnotowego praw, wedle któ-
rej opatentowane produkty raz wprowadzone na rynek europejski mogą podlegać swobod-
nemu handlowi wewnątrz Unii Europejskiej w dowolnym jej kraju, bez konieczności po-
nownej autoryzacji9.

Oczywiście zasady te dodatkowo nierozerwalnie wiążą się z regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na terenach występowania importu równoległego produktów leczniczych.

Regulacje prawne importu równoległego produktów leczniczych

Już pierwsze porozumienie będące początkiem Unii Europejskiej – Traktat Ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą umożliwiło występowanie importu równoległego. 
W dokumencie zawarte są m.in. kwestie dotyczące ceł czy przypadków umożliwiających 
wprowadzenie ograniczeń we wzajemnym handlu. Najważniejsze w kontekście importu 
równoległego jest jednak postanowienie mówiące o zakazie ograniczeń w przywozie i wy-
wozie wszelkich towarów pomiędzy Państwami Członkowskimi10.

Przyjęty w 1993 roku Traktat z Maastricht, określany jako Traktat Ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, stanowiący fundament funkcjonowania Unii Europejskiej, jest kolej-
nym aktem regulującym import równoległy. Na jego mocy na terenie krajów wchodzących 
w skład Wspólnoty, a także wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
obowiązuje zasada swobodnego przepływu towarów. Zasada ta ma jednak wyjątki. W przy-
padku, gdy może dojść lub dochodzi do naruszenia moralności, porządku lub bezpieczeń-
stwa publicznego, zagrożenia życia i zdrowia ludzi, pogwałcenia praw własności przemy-
słowej i handlowej oraz innych kwestii wymienionych w Traktacie, możliwe jest stosowanie 
zakazów lub ograniczeń w swobodnym przepływie towarów11.

7  Tamże, s. 2-3.
8  Raport z badania…, op. cit., s. 19.
9  E. Macrì, Parallel importations. New perspectives, Włochy 2009, s. 1-2, http://www.wipo.int [dostęp: 26.06.2011].
10  Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, art. 28, 30-36, http://www.krrit.gov.pl [dostęp: 05.06.2011].
11  Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, art. 28-30, http://libr.sejm.gov.pl [dostęp: 05.06.2011].
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Kolejne Traktaty Unii Europejskiej nie wprowadziły istotnych zmian w sprawach handlu 
i importu równoległego pomiędzy Krajami Członkowskimi.

W 1995 roku Światowa Organizacja Handlu przyjęła porozumienie w sprawie 
Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS). Daje ono każdemu człon-
kowi Światowej Organizacji Handlu możliwość zgłoszenia wniosku o zezwolenie lub zaka-
zanie sprowadzania produktów leczniczych w ramach importu równoległego na jego lokalny 
rynek12. W Unii Europejskiej funkcjonuje wersja zezwalająca na import paralelny wewnątrz 
Unii, jednak zakazująca go z zewnątrz. Polska przyjęła porozumienie TRIPS w 2000 roku, 
czyli jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Innym ważnym dokumentem dotyczącym importu równoległego jest Porozumienie 
Komisji Wspólnoty Europejskiej COM (2003) 839 final, w którym jednoznacznie potępiono 
czynności mające na celu ograniczenie importu równoległego produktów farmaceutycznych 
przez którykolwiek kraj członkowski, z wyjątkiem sytuacji zagrażających ludzkiemu zdro-
wiu lub własności przemysłowej i handlowej13.

Europejska Agencja Leków (EMEA), agencja Unii Europejskiej zapewniająca koordy-
nację oceny i nadzoru produktów leczniczych stosowanych u ludzi na całym terytorium 
Wspólnoty, wydała szereg rozporządzeń regulujących import równoległy. Najważniejszym 
z nich jest rozporządzenie wydane w 2003 roku, precyzujące kwestie rejestrowania i prze-
pakowywania importowanych produktów leczniczych.

Polskie prawodawstwo również traktuje o imporcie paralelnym produktów farmaceu-
tycznych. W artykule 2 ust. 7b ustawy Prawo Farmaceutyczne zawarta jest definicja importu 
równoległego oraz warunki konieczne do jego prawidłowego funkcjonowania. Wymogi te 
dotyczą m.in. tej samej substancji czynnej, mocy – czyli zawartości substancji czynnych wy-
rażonej ilościowo na jednostkę dawkowania, jednostkę objętości lub masy14; drogi podania 
i postaci takiej samej jak produkt leczniczy dopuszczony do obrotu w Polsce15. W definicji 
zawartej w Ustawie nie ma jednak opisanej sytuacji, w której lek sprowadzany do Polski jest 
wprowadzany do obrotu równolegle z tym samym medykamentem będącym na rynku już 
wcześniej.

Ustawa reguluje również kwestie związane z samym wprowadzaniem medykamentu na 
polski rynek w ramach importu równoległego oraz wszelkich związanych z tym procedur. 
Postępowanie w sprawie dopuszczenia do obrotu sprowadzanego leku powinno zakończyć 
się do 45 dni od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na import równoległy, który to musi 
zawierać wszelkie wymagane informacje i dokumentację.

Pozwolenie na import paralelny wydawane jest przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia na okres 5 lat. Może się ono jednak skończyć wcześniej – rok po wygaśnięciu po-
zwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu oryginalnego w Polsce lub którymkolwiek in-
nym kraju Unii Europejskiej. Regulacja taka wprowadzona została w celu ujednolicenia pra-
wa polskiego z europejskim, które zakazuje wygaśnięcia pozwolenia na import równoległy 

12  A. Mantovani, A. Naghavi, Intellectual Property Rights, Parallel Import and Cost Reducing Innovation, Włochy 2007, s. 2, 
http://www.etsg.org [dostęp: 26.06.2011].
13  Commission Communication on parallel imports of proprietary medicinal products for which marketing authorisations have 
already been granted COM (2003) 839 final, s. 6, http://eur-lex.europa.eu [dostęp: 26.06.2011].
14  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, Art. 1. ust. 1d, http://www.isap.sejm.gov.pl 
[dostęp: 02.06.2011].
15  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Art. 2. ust. 7b., http://www.mz.gov.pl [dostęp: 02.06.2011].
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wraz z wygaśnięciem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Pojawia się wtedy sytuacja,              
w której nie ma pozwolenia na dopuszczenie do obrotu danego leku, a importerzy jeszcze 
przez rok posiadają ważne pozwolenie na import tegoż medykamentu16. Dodatkowo, jeśli 
stwierdzone zostaną istotne różnice pomiędzy lekiem z importu równoległego a będącym 
już w obrocie na polskim rynku, mogące stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub 
zwierząt, pozwolenie nie jest wydawane lub jest cofane bez okresu jednego roku po wyga-
śnięciu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu oryginalnego17.

Przy składaniu wniosku o pozwolenie na import równoległy, importer zobowiąza-
ny jest załączyć wymagane przez Europejską Agencję Leków informacje oraz powiado-
mić Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz podmiot posiadający 
pozwolenie na obrót lekiem w Polce o przewidywanej dacie wprowadzenia medykamentu 
do obrotu.

Lek sprowadzany do Polski w ramach importu równoległego może być sprzedawany 
pod nazwą już funkcjonującą w Polsce bądź w kraju zakupu. Stosowanie nazwy zagranicz-
nej występuje najczęściej tylko w lecznictwie zamkniętym ze względu na ryzyko wprowa-
dzenia pacjentów w błąd oraz możliwe problemy ze sprzedażą leku pod nieznaną nazwą18. 
Importowany produkt leczniczy może również pojawić się w obrocie pod nazwą po-
wszechnie stosowaną, czyli nazwą międzynarodową, zalecaną przez Światową Organizację 
Zdrowia19, lub naukową.

Wpływ ceny leków i polityki cenowej na import równoległy

Czynnikiem wywołującym zjawisko importu równoległego jest różnica cenowa tych sa-
mych medykamentów w różnych krajach Unii Europejskiej. Przykładowo, w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii czy Holandii ceny farmaceutyków są znacznie wyższe niż w Grecji czy 
Hiszpanii.

Krajowe ustalanie cen, poza możliwością istnienia importu paralelnego, powoduje także 
wystąpienie tzw. dyskryminacji cenowej trzeciego stopnia wywołującej pewne efekty eko-
nomiczne – pozytywne lub negatywne, w zależności od okoliczności. Polega ona na sprze-
daży tego samego produktu różnym grupom nabywców po różnych cenach. Producent leku 
podlegającego ochronie patentowej działa jak monopolista. Stosuje ten mechanizm, gdy nie 
zna charakterystyki popytu poszczególnych nabywców, natomiast zdaje sobie sprawę z prze-
biegu linii popytu całej grupy konsumentów. Dzięki temu możliwa jest segmentacja rynku 
i dostosowanie oferty do poszczególnych jego części na podstawie elastyczności cenowej 
popytu na dane dobro20. Każdy z wyodrębnionych segmentów stanowi dla monopolisty od-
dzielny rynek, do którego musi odpowiednio dostosować swoje działania. Nabywcy w danej 
grupie płacą tę samą cenę, różni się ona jednak pomiędzy grupami. W tym przypadku mowa 
jest o różnych cenach nabywania leków przez obywateli różnych państw europejskich. Ceny 

16  M. Kondrat, Prawo farmaceutyczne – komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 340-341.
17  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. ..., op. cit., Art. 21a. ust. 3a-6, http://www.mz.gov.pl [dostęp: 02.06.2011].
18  M. Kondrat, Prawo farmaceutyczne…, op. cit., s. 348.
19  Ustawa z dnia 6 września 2001 r…, op. cit., Art. 2. ust. 15, http://www.mz.gov.pl [dostęp: 02.06.2011].
20  E. Czarny, E. Nojszewska, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2000, s. 160.
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są tym wyższe, im popyt na danym rynku jest mniej wrażliwy na zmiany cen. Sytuacja taka 
ma miejsce w krajach zamożnych, w biedniejszych zaś – popyt jest znacznie bardziej zależ-
ny od poziomu cen. Pomimo tego marginalny koszt produkcji pozostaje taki sam21.

Monopolista, którym jest producent posiadający ochronę patentową na wytwarzany 
przez siebie lek, ustala cenę na poziomie P1 na rynku 1 i P2 na rynku 2 (por. wykres 2). Szare 
pola pod wykresami ukazują zyski producenta na obu rynkach. Bez dyskryminacji cenowej 
lub gdy dyskryminacja ta jest osłabiona na skutek występowania importu równoległego, mo-
nopolista ustaliłby tę samą cenę na obu rynkach na poziomie pomiędzy ceną P1 a ceną P2.

Tak więc różnice cen leków w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz zjawi-
sko dyskryminacji cenowej trzeciego stopnia są bezpośrednimi i głównymi ekonomiczny-
mi przyczynami umożliwiającymi występowanie importu równoległego produktów leczni-
czych.

Zróżnicowanie poziomu cen leków w państwach członkowskich Unii Europejskiej nie 
zależy jednak tylko od wrażliwości popytu na ceny. Istotną rolę odgrywa tutaj także kontrola 
cen leków w każdym z państw. Przykładowo, w 2003 roku ustalanie cen leków pod ochroną 
patentową praktycznie bez limitów było dozwolone w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Inne 
kraje wprowadziły ograniczenia cenowe w różnych formach.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie poziomu cen leków w krajach 
Unii Europejskiej są różnice w systemach refundacyjnych. Przykładowo, w Niemczech pa-
cjent zobowiązany jest zapłacić kwotę wyższą niż ustalona przez rząd maksymalna kwota 
refundacyjna. Natomiast w niektórych innych krajach pacjent musi zapłacić ustaloną kwo-

21  Shades of grey: arguments for and against parallel trade in pharmaceuticals, s. 2, http://www.oxera.com [dostęp: 18.06.2011].

Wykres 2 
Dyskryminacja cenowa trzeciego stopnia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Shades of grey: arguments for and against parallel trade in pharma-
ceuticals, http://www.oxera.com [dostęp: 18.06.2011].
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tę niezależnie od obowiązującej ceny leku. Dodatkowo, do zróżnicowania cen produktów 
leczniczych przyczynia się rząd każdego z państw poprzez negocjacje ich poziomu z pro-
ducentami22. Jako nabywca bardzo dużych ilości leków ma silną pozycję w pertraktacjach 
z właścicielami patentów, co może znacznie przyczyniać się do zróżnicowania cen pomię-
dzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Duży wpływ na poziom cen leków ma także 
różne zapotrzebowanie na określone produkty lecznicze na poszczególnych rynkach, głów-
nie na skutek odmiennego udziału podatku od towarów i usług w cenach leków. Waha się 
on od 5% do nawet 25%23. W połączeniu ze zróżnicowaniem marż (tylko marże na leki 
refundowane podlegają kontroli państwa), czynnik ten może spowodować znaczne różnice 
cenowe leków na rynkach krajów członkowskich.

Wiele państw europejskich, widząc szerokie korzyści płynące z importu równoległe-
go przede wszystkim dla systemów opieki zdrowotnej w nich funkcjonujących, ale też dla 
społeczeństwa, stosuje szereg działań wspierających to zjawisko. Opierają się one przede 
wszystkim na dodatkowych regulacjach i ułatwieniach, mających na celu podkreślenie 
atrakcyjności produktów pochodzących z importu równoległego i doprowadzenie do ich 
zakupu. Przykładowe działania prowadzone na rzecz wspierania importu równoległego na 
rynku farmaceutycznym zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1 
Działania stosowane w wybranych krajach europejskich promujące leki  
pochodzące z importu równoległego na poziomie sprzedaży aptecznej
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Obowiązek informowania o tańszym leku pochodzącym z IR X X X
Ustalenie różnicy cen powyżej której istnieje obowiązek wydawania 
leków z IR X X X

Nakłady finansowe mające prowadzić do wydawania leków z IR X X X
Nakłady finansowe mające prowadzić do wydawania tańszych 
leków, w tym leków z IR X X

Dodatkowe dofinansowania i ulgi na leki pochodzące z IR X X X

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Kanavos, D. Gross, D. Taylor, Parallel Trading in Medicines: 
Europe’s Experience and Its Implications for Commercial Drug Importation in the United States, Washington 
2005, s. 11, http://www.assets.aarp.org [dostęp: 22.02.2011].

W Danii, Niemczech i Szwecji farmaceuta ma obowiązek poinformowania klienta 
o możliwości zakupu tańszego leku pochodzącego z importu równoległego oraz obowiązek 
jego sprzedaży, jeśli różnica cen pomiędzy lekiem importowanym a krajowym jest większa 
od odgórnie ustalonej. Przykładowo, w Niemczech wymóg ten jest stosowany, gdy lek im-
portowany jest o ponad 15% tańszy od krajowego w przypadku cen poniżej 100 euro lub, 

22  Shades of grey: arguments…, op. cit., s. 3.
23  Stawki podatku VAT w UE, http//www.msp.money.pl [dostęp: 19.02.2011].
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gdy różnica ta przekracza 15 euro przy cenach powyżej 100 euro. Ponadto, rządy Holandii, 
Norwegii i Wielkiej Brytanii stosują dodatkowe nakłady finansowe, by zwiększyć udział 
tych leków w ogólnej sprzedaży farmaceutyków24.

Podsumowanie

Import równoległy produktów leczniczych jest zjawiskiem popieranym przez Unię 
Europejską, daje on bowiem możliwość rozwoju konkurencji w sektorze farmaceutycznym. 
Dodatkowo, jest jedyną formą zapobiegania monopolowi w przypadku leków chronionych 
patentem. Wiąże się z nim wiele regulacji prawnych, począwszy od rejestracji, przez przepa-
kowywanie, wygląd opakowania i ulotki, po dystrybucję importowanego leku. 

Kwestia dostępu do medykamentów, a więc także do odpowiednich, najefektywniejszych 
terapii jest niezwykle istotna z punktu widzenia zdrowia publicznego. Chodzi tutaj głów-
nie o poziom cen leków dostosowany do możliwości finansowych danego społeczeństwa. 
Import równoległy produktów leczniczych zwiększający dostęp do nowoczesnych technolo-
gii farmaceutycznych jest w stanie w pewnym stopniu poprawić jakość życia społeczeństwa, 
a idąc za tą myślą, w dalszej perspektywie wywoływać wiele pozytywnych następstw eko-
nomicznych w skali poszczególnych rynków, jak i całej Unii Europejskiej.

Bibliografia

Commission Communication on parallel imports of proprietary medicinal products for which marke-
ting authorisations have already been granted, COM (2003) 839 final,  http://eur-lex.europa.eu.

Commission Communication on the community marketing authorisation procedures for medicinal 
products, http://www.ec.europa.eu

Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2000.
Desogus C., Antitrust issues in the European pharmaceutical market: an economic analysis of recent 

cases on parallel trade, http://www.upf.edu
European Medicines Agency, Procedure for Notifications of Parallel Distribution of Centrally Autho-

rised Medicinal Products, http://www.ema.europa.eu
Gonzalez R. I., Parallel Imports: A Copyright Problem with no Copyright Solution, Kanada 2009, 

http://www.tspace.library.utoronto.ca
Instrumenty promocji leków OTC – Promocja leków wydawanych z przepisu lekarza,  

http://www.unifarm.pl
Macrì E., Parallel importations. New perspectives, Włochy 2009, http://www.wipo.int
Mantovani A., Naghavi A., Intellectual Property Rights, Parallel Import and Cost Reducing  

Innovation, Włochy 2007, http://www.etsg.org
Müller-Langer F., A Game Theoretic Analysis of Parallel Trade and the Pricing of Pharmaceutical 

Products, Niemcy 2007, http://www.uk.cbs.dk
Raport z badania rynku hurtowego obrotu lekami w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów, Warszawa 2006, http://www.uokik.gov.pl

24  C. Desogus, Antitrust issues…, op. cit., s. 17-18.



ALEKSANDRA CZERW 71

Shades of grey: arguments for and against parallel trade in pharmaceuticals, http://www.oxera.com
Stawki podatku VAT w UE, http://www.msp.money.pl
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, http://www.isap.sejm.gov.pl

Impact of Prices and the European Union Countries Policy  
on the Parallel Imports of Medicinal Products

Summary

1. Objective: to explain the notion of parallel imports in the market for pharmaceuticals, to describe 
the processes of its functioning and to present the mechanism of impact of the price for medicinal 
products and drug policy of the European Union member states on parallel imports of medicines.

2. Result: the factor causing the phenomenon of parallel imports is the price difference of the same 
medicines in various countries of the European Union. For example, in Germany, the United 
Kingdom or the Netherlands, prices for pharmaceuticals are considerably higher than in Greece 
or Spain.

3. Conclusion: differences in prices for medicines in individual countries of the European Union and 
the phenomenon of third degree price discrimination are the direct and main economic reasons 
enabling the occurrence of parallel imports of medicinal products.

Key words: parallel imports of pharmaceuticals, trade in medicinal products, third degree price dis-
crimination.
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Влияние цен и политики государств Европейского Союза  
в области медикаментов на параллельный импорт медикаментов

Резюме

1. Цель: объяснить понятие параллельного импорта на фармацевтическом рынке, описать 
процессы его функционирования и представить механизм влияния цены лекарственных 
средств и политики в области медикаментов государств-членов Европейского Союза на па-
раллельный импорт лекарств.

2. Результат: фактором, вызывающим явление параллельного импорта, является разница  
в цене одних и тех же медикаментов в разных странах Евросоюза. Примерно в Германии, 
Великобритании или Нидерландах цены фармацевтиков значительно выше, чем в Греции 
или Испании.

3. Вывод: разницы в цене лекарств в отдельных странах Евросоюза, а также явление ценовой 
дискриминации третьей степени – непосредственные и основные экономические причины, 
способствующие появлению параллельного импорта лекарственных средств.

Ключевые слова: параллельный импорт фармацевтических средств, торговля лекарственны-
ми средствами, ценовая дискриминация третьей степени.
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