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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

Обобщение на доклада относно разследването във фармацевтичния сектор 

1. СЕКТОРНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ И ПО-ШИРОКИЯТ КОНТЕКСТ 

Фармацевтичният сектор е от основно значение за здравето на гражданите на 
Европа, които се нуждаят от достъп до иновационни и безопасни лекарства на 
приемливи цени. През 2007 г. за лекарства са изразходвани средно около 
430 EUR на европейски гражданин, като тази сума вероятно ще продължи да 
нараства със застаряването на населението на континента. Пазарът на 
лекарства за употреба от човека със и без лекарско предписание в ЕС през 
2007 г. е възлизал на общо над 138 млрд. EUR по заводски цени и 
214 млрд. EUR по цени на дребно. 

Настоящият доклад е част от утвърдени политики и инициативи на Комисията 
относно фармацевтичния сектор, сред които Лисабонската стратегия, 
стратегията на Комисията за правата върху индустриална собственост1, 
съобщението за обновена визия за фармацевтичния сектор2 и Инициативата за 
иновативни лекарства3. Той трябва също да се разглежда в съпоставка с 
регулаторните дейности на Комисията, насочени по-специално към 
безопасността, качеството и ефикасността на лекарствата4, прозрачността на 
националните процедури за ценообразуване и възстановяване на разходите за 
лекарства5 и защитата на правата върху интелектуалната собственост. И 
действително, предвид на значението, което фармацевтичната индустрия има 
за икономическия растеж и заетостта, както и на ролята ѝ за общественото 
здравеопазване Комисията е решена да провежда политики, които създават 
благоприятна среда за гарантиране на жизнеспособността на сектора. 

Ето защо секторното разследване е координирано с други инициативи на 
Комисията, имащи за цел осигуряването на безопасни и ефикасни лекарства на 
приемливи цени за европейските пациенти, като същевременно създадат среда 

                                                 
1 Съобщение на Комисията от 16 юли 2008 г. относно Европейска стратегия за правата върху 

индустриална собственост, COM(2008)465 окончателен. 
2 Вж., по-специално, Съобщение на Комисията от 10 декември 2008 г. (COM (2008)666 от 

10.12.2008 г. „Безопасни, иновативни и достъпни лекарства: обновена визия за фармацевтичния 
сектор“). 

3 Инициативата за иновативни лекарства е публично-частно партньорство между 
фармацевтичната индустрия, представлявана от Европейската федерация на фармацевтичните 
индустрии и асоциации (ЕФФИА), и Европейските общности, представлявани от Европейската 
комисия. Вж.: http://imi.europa.eu/index_en.html. 

4 Вж. например Регламент (ЕО) № 726/2004 и Директива 2004/27/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 31 март 2004 г. за изменение на Директива 2001/83/ЕО. 

5 Директива 89/105/ЕИО от 21 декември 1988 г. относно прозрачността на мерките, регулиращи 
цените на лекарствени продукти за употреба от човека и включването им в обхвата на 
националните системи за здравно осигуряване. 
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за предприятията, която стимулира изследователската дейност, насърчава 
ценните иновации и подкрепя конкурентоспособността на индустрията6. 

Ключовата роля на иновациите 

Иновационната дейност е от ключово значение за фармацевтичния сектор. 
Иновациите в сферата на лекарствата за употреба от човека позволиха на 
пациентите да се ползват от лечения, немислими преди няколко десетилетия. В 
същото време липсата на адекватно лечение на много заболявания изисква 
непрестанни иновационни усилия за откриване на нови лекарства. Тези ползи 
не биха били възможни без изключително значимата изследователска и 
развойна дейност на предприятията за оригинални лекарства и на други 
заинтересовани страни (напр. университетите). 

Правата върху интелектуалната собственост са основен елемент в 
насърчаването на иновациите. Защитата на тези права е важна за всички 
икономически сектори и има първостепенно значение за 
конкурентоспособността на Европа. Едновременно с това тя е изключително 
важна за фармацевтичния сектор поради необходимостта от действия за 
преодоляване на настоящите и нововъзникващите здравни проблеми и поради 
дългия жизнен цикъл на продуктите (в това число дългите периоди на 
разработване). Едни от най-големите инвестиции за изследователска и 
развойна дейност в Европа са във фармацевтичния сектор на ЕС, който разчита 
в голяма степен на правата върху интелектуалната собственост за защита на 
иновациите. Сроковете на изключителни права, предоставени съгласно 
патентното право и други механизми (сертификати за допълнителна закрила, 
изключителни права върху данните), дават стимул на предприятията за 
оригинални лекарства да продължат иновационната си дейност. 

Комисията, която е решена да насърчава иновациите посредством правата 
върху индустриалната собственост, включително патентите, както е посочено в 
съобщението относно патентите от 2007 г.7 и споменатото по-горе съобщение 
относно стратегията за правата върху индустриална собственост от 2008 г., 
подчертава необходимостта от висококачествени патенти, издавани съгласно 
ефикасни и достъпни процедури и осигуряващи нужната правна сигурност за 
всички заинтересовани страни. 

Необходимостта от контрол над публичните бюджети 

В същото време е общоизвестно, че публичните бюджети са подложени на 
съществени ограничения, включително бюджетите за покриване на разходите 
за здравеопазване. Конкуренцията, особено тази от генеричните лекарства, е от 
основно значение за контролиране на публичните бюджети и за запазване на 
широкия достъп на потребителите/пациентите до лекарства.  

                                                 
6 В допълнение към горното вж. Фармацевтичния форум на високо равнище 

(http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/final_conclusions_en.pdf) и текущите мониторингови 
прегледи на пазара. 

7 Съобщение на Комисията „Усъвършенстване на патентната система в Европа“, COM(2007)165 
окончателен. 
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В този контекст в окончателните заключения и препоръки на Фармацевтичния 
форум на високо равнище8 бе посрещнато със задоволство споделеното 
разбиране сред заинтересованите страни, че политиките на ценообразуване и 
на възстановяване на разходите за лекарства трябва да гарантират, наред с 
другото, контрола над фармацевтичните разходи на държавите-членки. В това 
отношение бе потвърдено, че генеричните лекарства предоставят възможност 
за постигане на подобно лечение на по-ниска цена за пациентите и 
данъкоплатците, като едновременно с това освобождават бюджетни средства за 
финансиране на нови иновационни лекарства9. В съобщението за обновена 
визия за фармацевтичния сектор10 се посочва, че „много държави-членки 
съзнават, че генеричните лекарства имат важна роля, като спомагат за 
ограничаване на разходите им за здравеопазване в практиките им по 
възстановяване на средства и предписване на лекарства. Конкуренцията, 
касаеща продукти с изтекъл патентен период, дава възможност за устойчиво 
лекуване на повече пациенти с по-малко финансови ресурси. Постигнатото 
спестяване освобождава финансови средства за иновативни лекарства. Поради 
това всички действащи лица следва да гарантират достъпа до пазара за 
генеричните лекарства след изтичане на патентната защита и защитата на 
изключителните права по отношение на различни видове информация, както и 
наличието на ефективна конкуренция.“ 

По-специално, генеричните лекарства следва да достигат до пазара без 
ненужно или необосновано забавяне. Държавите-членки, които желаят да се 
възползват в пълна степен от потенциалните бюджетни икономии, реализирани 
благодарение на генеричните продукти, трябва също да помислят за политики, 
улесняващи бързото навлизане на генеричните лекарства в количествено 
изражение и ефективната ценова конкуренция сред производителите на такива 
лекарства. 

Неотдавнашни промени в сектора 

Във фармацевтичния сектор понастоящем се извършват съществени промени. 
През последните години няколко лекарствени „бестселъра“ (т.е. лекарства с 
годишен общ оборот над 1 млрд. USD), на които се пада значителна част от 
продажбите и печалбите на големите предприятия за оригинални лекарства, 
изгубиха патентната си закрила, а при други това ще стане през идните години. 
Същевременно, въпреки нарастването на инвестициите за изследователска и 
развойна дейност, изглежда, че е предизвикателство за предприятията за 
оригинални лекарства да попълнят празнините в гамата от разработвани от тях 
продукти, и броят на достигащите до пазара нови лекарства намалява. В 
съчетание с други фактори това прави предприятията за оригинални лекарства 
все по-зависими от приходите от техните съществуващи лекарствени 
бестселъри, които те неизбежно желаят да запазят колкото се може по-дълго. 
След няколко години спадът при новите лекарства, достигащи до пазара, ще 

                                                 
8 http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/final_conclusions_en.pdf. 
9 Фармацевтичен форум на високо равнище: Ръководни принципи за добри практики за 

изпълнение на политиката на ценообразуване и на възстановяване на разходи 
(http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/pricing_principles_en.pdf). 

10 Съобщение на Комисията от 10 декември 2008 г. (COM (2008)666 от 10.12.2008 г. „Безопасни, 
иновативни и достъпни лекарства: обновена визия за фармацевтичния сектор“). 
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засегне и генеричната индустрия, която ще разполага с по-малко генерични 
продукти, които да пусне на пазара. 

През последните години в сектора се наблюдава интензивно консолидиране. 
Предприятията за оригинални лекарства извършиха различни придобивания 
както на други предприятия за оригинални лекарства, така и на генерични 
предприятия. По-малките предприятия за оригинални лекарства, в много 
случаи използващи биотехнологии, могат да предоставят потенциални нови 
лекарства, които да запълнят празнината в продуктовата линия, разработвана 
от предприятията за оригинални лекарства. Успоредно с това много от по-
големите предприятия за оригинални лекарства инвестират в растящия 
генеричен пазар, като поглъщат производители на генерични продукти. Това 
им помага да разнообразят структурата на риска и може да създаде 
възможности за стъпване на нови географски пазари. И накрая, бяха извършени 
различни сливания между предприятия за генерични лекарства, които може да 
се дължат на съображения за икономии от мащаба и за възможности за 
присъствие на нови географски пазари. Целта на контрола на сливанията в ЕС е 
да се разрешат тези видове консолидирания, ако не водят до значителни пречки 
пред ефективната конкуренция.  

Обхват на разследването 

Предвид на значението, което има един добре функциониращ фармацевтичен 
сектор, и на наличието на някои данни, сочещи, че конкуренцията на 
фармацевтичния пазар в Европейския съюз може да не функционира добре, на 
15 януари 2008 г.11 Комисията започна секторно разследване на този пазар. 
Целта на разследването, по-специално, беше да се проучат причините за 
наблюдаваните забавяния на навлизането на генерични лекарства на пазара и за 
очевидния спад на иновациите, измерен посредством броя на появяващите се 
на пазара нови лекарства. Секторните разследвания позволяват на Комисията 
да събере необходимата информация за прилагане на членове 81 и 82 от 
Договора за ЕО.  

Като се има предвид, че секторните разследвания са инструмент в рамките на 
конкурентното право на ЕО12, в центъра на разследването стои поведението на 
предприятията. Разследването се съсредоточава върху тези практики, които 
предприятията е възможно да използват за блокиране или забавяне на 
конкуренцията от генеричните лекарства, а и за блокиране или забавяне на 
разработването на конкурентни оригинални продукти. Главният фокус на 
разследването следователно са конкурентните отношения между 
предприятията за оригинални лекарства и тези за генерични лекарства, както и 

                                                 
11 Решение на Комисията от 15 януари 2008 г. за започване на разследване във фармацевтичния 

сектор съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (дело № COMP/D2/39.514). 
12 Член 17, параграф 1, алинея първа от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета гласи: „Когато 

тенденцията в търговията между държави-членки, статичността на цените или други 
обстоятелства подсказват, че конкуренцията на общия пазар може да е ограничена или 
нарушена, Комисията може да извърши свое разследване на определен сектор от икономиката 
или на определен вид споразумения от различни сектори. В хода на това разследване Комисията 
може да поиска от съответните предприятия или сдружения на предприятия да осигурят 
необходимата информация за прилагането на членове 81 и 82 от Договора и може да извършва 
всякакви проверки, необходими за тази цел.“ 
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между самите предприятия за оригинални лекарства. За целта Комисията 
подбра за задълбочен анализ 43 предприятия за оригинални лекарства и 27 
предприятия за генерични лекарства. Те имат дял от 80 % от съответния оборот 
в ЕС и обикновено са големи предприятия, развиващи дейност в повече от една 
държава-членка. 

Тъй като индустрията е силно регулирана и е необходимо поведението на 
предприятията да се оцени в контекста на съществуващата регулаторна рамка, 
в секторното разследване са разгледани в общи линии и аспекти на 
регулаторната рамка, прилагането ѝ и предполагаемите слабости, изтъкнати от 
заинтересованите страни. В това отношение разследването е фокусирано върху 
законодателството в областта на патентите, разрешенията за пускане на пазара 
и ценообразуването и възстановяването на разходите за лекарства. 

Продуктов обхват: Разследването засяга лекарствата за употреба от човека, 
отпускани по лекарско предписание. Лекарствата за свободна продажба (ЛСП), 
лекарствата във ветеринарната медицина, медицинските приспособления и 
здравните услуги не са обект на разследването. За задълбочено проучване бе 
подбрана извадка от 219 вещества. Избраните молекули представляват близо 
50 % от общия оборот на лекарства по лекарско предписание в ЕС през 2007 г.  

Географски обхват: Географски разследването обхваща 27-те настоящи 
държави-членки на Европейския съюз. В някои раздели анализът е ограничен 
до по-тесен кръг държави-членки. Сравнение с други географски региони бе 
възможно само в ограничена степен. Това означава също, че разследването и 
направените констатации се отнасят основно за ЕС и че поради това тези 
констатации не могат да бъдат екстраполирани в други райони на света с 
различни регулаторни режими, напр. относно правата върху интелектуалната 
собственост.  

Времеви обхват: Разследването обхвана периода от 2000 до 2007 г., но за някои 
раздели бе поискана актуализирана информация за времето до юни 2008 г. Не 
бива да се забравя, че през този период настъпиха редица промени, като 
например разширяването на Европейския съюз до 25, а по-късно и до 27 
държави-членки. Освен това през 2005 г. влязоха в сила съществени изменения 
в регулаторната рамка във фармацевтичния сектор, които имаха за цел, наред с 
другото, да улеснят навлизането на генеричните продукти13, напр. въвеждането 
на т.нар. разпоредба „Болар“14. Някои от новите правила (а именно новите 
хармонизирани правила относно изключителните права върху данните и 
пускането на пазара) на практика ще породят действие едва през 2013 г., тъй 

                                                 
13 Вж. например Директива 2004/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. 

за изменение на Директива 2001/83/ЕО. 
14 Член 10, параграф 6 от Директива 2001/83/ЕО, изменена с Директива 2004/27/ЕО: държавите-

членки трябваше да транспонират тази разпоредба до 31 октомври 2005 г. Преди да се въведе 
разпоредбата „Болар“ в регулаторната рамка на ЕС, разработването преди изтичане на патента 
не беше регулирано на равнище ЕС. Вследствие на това производителите на генерични продукти 
извършваха разработването на своя продукт и свързаните с това изпитвания в страните, в които 
основният патент е изтекъл или не съществува такава защита, извън ЕС или в европейски 
страни, в които съществува разпоредба от вида „Болар“, или в държави-членки на ЕС, в които 
експерименталната работа е разрешена в някои случаи (сравни раздел Б.2.2.1 на техническото 
приложение). 
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като новите срокове на закрила се прилагат за оригинални продукти, за които е 
подадена заявка и е дадено разрешение след влизането в сила на тези правила 
през 2005 г. 

Терминология: За да се предаде напълно конкурентният процес от търговска 
гледна точка, за описване на някои видове патенти, продукти и свързани с тях 
стратегии в доклада са използвани терминологията и понятията, с които си 
служи индустрията. Подчертава се, че тези термини и понятия не са 
определени в патентното законодателство. С използването им в контекста на 
разследването не се цели да се внуши, че те следва да са релевантни в 
патентното право. Също така не се целят и никакви негативни конотации, по-
специално по отношение на термини като „първични“/„вторични“ патенти, 
„защитно патентоване“, „патентни групи“ или „патентни разклонения“, тъй 
като заявките за патенти трябва да се оценяват въз основа на законово 
установени критерии за патентоспособност (т.е. новост, изобретателска стъпка 
и промишлена приложимост), като това не зависи от етапа, в който са подадени 
заявките, намерението на заявителите при заявяване на патентни права или 
начина, по който се разглеждат патентите във вътрешните стратегически 
документи на предприятието. Понятието „вторичен патент“ следователно не 
трябва да се разбира като означаващо, че този вид патенти са с по-ниско 
качество или стойност, а само, че хронологически погледнато те следват 
първичния патент. Колкото до защитното патентоване, предоставянето на 
изключителни права е присъща характеристика на патентната система. 
Понятието „защитни патенти“ следователно не трябва да се разбира като 
означаващо, че този вид патенти са с по-ниско качество или стойност, а цели да 
отрази класификацията, направена в индустрията за този вид патенти от 
търговска гледна точка. 

Частично засегнати или незасегнати въпроси: В съответствие с решението за 
неговото започване разследването не разглежда в подробности потенциалните 
слабости на дистрибуционната верига, която понастоящем е обект на пазарно 
наблюдение15. То не засяга и пречките пред паралелната търговия във 
фармацевтичния сектор16. Конкуренцията между генеричните предприятия, 
която в общи линии е по отношение на цените, не е във фокуса на секторното 
разследване, тъй като фиксирането на цените и/или споразуменията за 
разпределяне на пазара между конкуренти са в обхвата на член 81 от Договора 
за ЕО, а при съществуващите обстоятелства не бе счетено, че разследването е 
подходящ инструмент за анализиране на потенциални слабости в тази част на 

                                                 
15 Вж.: работен документ на службите на Комисията „Наблюдение на пазара: сегашно състояние и 

планирани последващи действия“, достъпен на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13688_en.pdf (вж. по-специално раздел 
4, пар. 5 относно наблюдението на сектора на търговията на дребно); работен документ на 
службите на Комисията „Преглед на единния пазар: една година по-късно“, достъпен на следния 
адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/smr_oneyear_en.pdf (вж. по-специално 
стр. 11, пар. 3 и следващото каре относно наблюдението на пазара като част от последващите 
действия по прегледа на единния пазар за 2007 г.). 

16 За прилагането на конкурентното право към паралелната търговия във фармацевтичния сектор 
вж. решението на СЕО от 16 септември 2008 г. (съединени дела C-468/06, C-469/06, C-470/06, C-
471/06, C-472/06, C-473/06, C-474/06, C-475/06, C-476/06, C-477/06, C-478/06 Sot. Lélos kai Sia). 
Вж. също дело C-501/06 P GlaxoSmithKline Services срещу Комисията, което е в процес на 
разглеждане. 
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пазара. Въпреки това в доклада са разгледани националните политики, 
оказващи въздействие върху въвеждането и цените на генеричните лекарства. 
И накрая, тъй като правното основание за започване на секторно разследване е 
конкурентното право на ЕО, в разследването не е направен анализ на това кои 
други важни фактори — освен поведението на предприятията — може да 
допринасят за спада на иновациите, измерен като по-малък брой нови 
лекарства, достигащи до пазара. Сред посочените от индустрията причини са 
по-голямата сложност на аспектите от научно естество, високата степен на 
отпадане на продукти в последните фази на разработването поради 
нежеланието да се поеме регулаторен риск и несигурността по отношение на 
финансовите ползи. 

Наблюдение на пазара във фармацевтичния сектор 

Освен секторното разследване понастоящем Комисията извършва 
допълнително наблюдение на фармацевтичния сектор17, чиято цел е да се 
направи изчерпателен сравнителен анализ на макроравнище на пазара на ЕС за 
фармацевтични продукти. Това наблюдение на пазара ще обхване някои от 
областите, които не са включени в секторното разследване, като например 
дистрибуторските вериги и тенденциите по отношение на достъпа до лекарства 
и на разходите за иновационна дейност в ЕС. 

Насоки в областта на конкурентното право: Важно е да се подчертае, че 
макар и в доклада основно да се анализира поведението на предприятията, в 
него не се определят отделни случаи на неправомерни действия, нито се дават 
насоки относно съвместимостта на проучените практики с правилата на ЕО в 
областта на конкуренцията. При все това докладът предоставя на Комисията 
съответен контекст и фактологична база, спрямо които тя да реши дали има 
нужда от по-нататъшни действия, в това число и действия по правоприлагане. 

Етапи на разследването 

След започването на разследването службите на Комисията извършиха преки 
проверки и събраха данни и друга информация посредством искания за 
информация, изпратени до широк кръг заинтересовани страни, предимно 
подбраните компании за оригинални и за генерични лекарства. 

Комисията проведе също широки консултации със заинтересовани страни като 
промишлени асоциации, представители на потребителите и пациентите, 
осигурителни дружества, лекарски, фармацевтични и болнични асоциации, 
Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и националните патентни ведомства, 
националните органи по конкуренцията, както и други национални органи.  

Комисията представи своя предварителен доклад относно разследването във 
фармацевтичния сектор18 на 28 ноември 2008 г. В него тя направи 

                                                 
17 Вж.: работен документ на службите на Комисията „Наблюдение на пазара: сегашно състояние и 

планирани последващи действия“, достъпен на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13688_en.pdf (вж. по-специално раздел 
4, пар. 6 относно фармацевтичния сектор). 

18 Разследване във фармацевтичния сектор, предварителен доклад, работен документ на службите 
на ГД „Конкуренция“, 28.11.2008 г. 
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предварително заключение, че поведението и практиките на предприятията за 
оригинални лекарства са допринесли за забавяне на въвеждането на генерични 
лекарства, както и за трудностите пред иновационната дейност, като заедно с 
това посочи наличието на други фактори, които може да оказват такова 
влияние, като например регулацията в сектора. 

В рамките на публичната консултация по доклада се получиха над 70 отговора 
от заинтересовани страни19. В резюме заинтересованите страни посочиха 
следното: 

Представителите на потребителите, индустрията за генерични лекарства и 
секторът на здравното осигуряване изтъкват изключителния характер на 
доклада и посочват, че констатациите потвърждават опасенията им, че 
генеричните продукти не се появяват на пазара толкова бързо, колкото би 
трябвало и че по-малко нови лекарства достигат до пазара, за да отговорят на 
незадоволени потребности на пациентите. Те призовават за спешни действия за 
преодоляване на проблемите, подчертани в предварителния доклад. 

Представителите на индустрията за оригинални лекарства, подкрепени 
отчасти от представители на правни кантори и патентни адвокати, изпратиха 
най-много отговори, в които твърдят, че в предварителния доклад не се 
представят доказателства за това, че с практиките си предприятията 
възпрепятстват иновациите, което води до спад в иновационната дейност. Те 
твърдят също, че забавянията при навлизането на генеричните лекарства не 
може да се приписват на поведението на предприятията за оригинални 
лекарства, и смятат, че с по-голямо значение за тези забавяния са фактори, 
свързани с регулаторната рамка. Освен това те предлагат Комисията да 
разследва други слабости на пазара, напр. твърденията за липса на конкуренция 
между генеричните компании. 

Европейското патентно ведомство предоставя информация относно 
функционирането на европейската патентна система и обръща внимание на 
разграничението между законодателството относно интелектуалната 
собственост и конкурентното право, така както е направено от Съда на 
Европейските общности (СЕО). В частност ведомството възразява срещу 
проучването на намеренията на заявителите при подаване на заявка за патентни 
права за целите на конкурентното право. 

Въпреки различните гледища относно някои констатации в предварителния 
доклад сред заинтересованите страни е налице широк консенсус за 
необходимостта от установяване на патент на Общността и от единна 
специализирана система за патентно съдопроизводство в Европа. 

Ключовите констатации от секторното разследване могат да се обобщят, както 
следва.  

                                                 
19 Неповерителната версия на отговорите е достъпна на следния адрес: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/index.html. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАЗАРА И ЕФЕКТ ОТ НАВЛИЗАНЕТО НА ГЕНЕРИЧНИ 
ЛЕКАРСТВА 

2.1. Основни характеристики на пазара 

2.1.1. Структура на пазара 

Фармацевтичният сектор е силно регулиран и направляван от 
изследователската и развойната дейност. По отношение на предлагането има 
два вида предприятия. Предприятията за оригинални лекарства извършват 
изследователска и развойна дейност, управление на регулаторния процес за 
новите продукти, в това число клиничните изпитвания, необходими за 
разрешаване пускането на пазара, производство, маркетинг и доставка на 
иновативни лекарства. Обикновено продуктите им подлежат на патентна 
закрила, което, от една страна, компенсира често много високите разходи за 
иновационна дейност и, от друга страна, дава публичност на информацията 
относно изобретенията. Закрилата е ограничена по време, което стимулира 
предприятието да пусне възможно най-бързо иновацията на пазара и гарантира, 
че то продължава иновационната си дейност и разработва бъдещи иновационни 
продукти. Втората категория предприятия са производителите на генерични 
продукти, които могат да навлязат на пазара с еквивалентни на оригиналните 
лекарства след изтичане на патента на вече съществуващите оригинални 
продукти и когато е изтекъл срокът на изключителни права върху данните за 
оригиналния продукт. Цените на генеричните продукти обикновено са много 
по-ниски от тези на оригиналните. Това улеснява контрола над бюджетите за 
здравеопазване и в крайна сметка принася ползи за потребителите. Пазарният 
дял на генеричните лекарства се различава значително в отделните държави-
членки. 

През периода 2000—2007 г. предприятията за оригинални лекарства са 
изразходвали средно 17 % от оборота си от лекарства, отпускани по лекарско 
предписание, за изследователска и развойна дейност в световен мащаб20 
(приблизително 1,5 % от оборота са отишли за фундаментални изследвания за 
откриване на потенциални нови лекарства и 15,5 % за разработване на 
откритите потенциални лекарства чрез изпитания до създаването на достатъчно 
безопасни и ефикасни продукти, за да могат да бъдат пуснати на пазара)21. 
Разходите за маркетингови и промоционални дейности през този период са 
възлизали на 23 % от оборота им. Производствените разходи през 2007 г. са 
били в размер на 21 % от общия оборот на тези предприятия. Предприятията за 
оригинални лекарства разчитат в значителна степен на придобиването на 
химични съединения от трети страни. През 2007 г. около 35 % от молекулите 
на предприятията за оригинални лекарства, за които разрешението за пускане 
на пазара е било в процес на разглеждане, са придобити или лицензирани. 
Някои от тези трети страни са малки и средни предприятия, напр. в 
биотехнологичния сектор. През 2007 г. разходите на предприятията за 
генерични лекарства са били най-големи за производство (51 %), следвани от 

                                                 
20 Предприятията за оригинални лекарства, обект на секторното разследване, потвърдиха в хода на 

разследването, че извършват изследвания в световен мащаб. 
21 Тези цифри включват и неуспешни изследователски и развойни усилия. 
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тези за маркетинг (13 %) и за изследователска и развойна дейност (7 %), което 
показва различната структура на разходите на тези предприятия. 

По отношение на търсенето фармацевтичният сектор е необичаен дотолкова, 
доколкото при лекарствата, отпускани по лекарско предписание, крайният 
потребител (пациентът) не е този, който взема решението. Решенията 
обикновено се вземат от лекарите, който предписват лекарствата, а в някои 
държави-членки роля имат и аптекарите. Същевременно нито пациентът, нито 
предписващият или предоставящият лекарството понасят пряко по-голямата 
част от разходите, тъй като по принцип те се покриват и/или възстановяват в 
голяма степен, или дори напълно, от националните здравни (осигурителни) 
схеми. Фармацевтичният сектор е необичаен и поради това, че цените най-
често са резултат от регулиран процес на вземане на решения, който все пак 
включва преговори между заинтересованите страни. Когато това не е така, т.е. 
в страните с т.нар. свободно ценообразуване, цените зависят от регулираните 
решения за възстановяване на разходите за лекарства. Вследствие на тази 
структура лекарите, аптекарите и пациентите обикновено не са особено 
чувствителни към цените на лекарствата, отпускани по лекарско предписание, 
при все че съществуват различни механизми за контрол над бюджетите за този 
вид лекарства22. 

2.1.2. Ефект от навлизането на генерични лекарства 

В секторното разследване бяха разгледани икономическите условия, при които 
генеричните лекарства навлизат на пазара. Констатирано беше, че около 
половината от лекарствата, обект на задълбоченото проучване, са се появили на 
генеричния пазар в рамките на първата година след загубата на патентната 
закрила (включително СДЗ) и на изключителните права върху данните (средно 
за ЕС). В стойностно изражение тези лекарства представляват около 70 % от 
продажбите (за база се взема годината на изтичане на патента). 

За навлизане на генеричния пазар след загуба на изключителните права на 
оригиналните лекарства са били необходими над седем месеца на средно 
претеглена база. Появата на този пазар на най-продаваните лекарства, при 
които бързото навлизане е от най-голямо значение, е отнемала средно четири 
месеца23. Същевременно съществуват значителни различия между отделните 
държави-членки и между отделните лекарства. 

                                                 
22 Този фактор трябва да се отчита при сравнения с, например, положението в Съединените щати, 

където ценообразуването и регулаторните условия са много различни. 
23 В случаите, в които изключителните права върху данните съгласно фармацевтичното 

законодателство са изтекли след срока на патентна закрила, включително СДЗ (около 7 % от 
случаите в извадката), посочените по-горе резултати следва да се разглеждат с оглед на 
съответните действащи през обхванатия от разследването период разпоредби на общностното 
законодателство относно изключителните права върху данните, които на практика не позволяват 
навлизане на генеричния пазар в момента на изтичане на изключителните права върху данните. 
Правилата бяха изменени през 2004 г. така, че за оригиналните продукти, за които е подадено 
заявление и е получено разрешение съгласно новите правила, заявленията за генерични 
продукти да могат да се подават две години преди загубата на изключителни права. Ефектът от 
това изменение обаче ще се усети едва през 2013 г., тъй като новите срокове на закрила се 
прилагат за оригиналните продукти, за които е подадено заявление и е получено разрешение 
след влизането в сила на тези правила през 2005 г. Трябва да се има предвид, че в секторното 
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Забавянията са от значение, тъй като предприятията за генерични лекарства са 
въвеждали продуктите си на пазара на цени, средно с 25 % по-ниски от тези на 
оригиналните лекарства преди загубата на изключителни права. Две години 
след навлизането цените на генеричните лекарства са били средно с 40 % по-
ниски от тези на бившите оригинални лекарства. Освен това се наблюдава спад 
на цените на оригиналните продукти след навлизане на генеричните им 
еквиваленти на пазара. Пазарният дял (в количествено изражение) на 
предприятията за генерични лекарства е бил около 30 % в края на първата 
година и 45 % след две години. С други думи, всяко забавяне има значително 
отражение върху разходите/приходите. 

На пазарите, на които са се появили генерични лекарства, средните икономии 
за здравните системи (измерени с помощта на изменението на претеглен 
индекс на цените на оригиналните и генеричните продукти) възлизат на почти 
20 % една година след появата на първото генерично лекарство на пазара и 
около 25 % след две години (средно за ЕС). В разследването обаче личат 
значителни разлики в ефекта от навлизането на генерични лекарства в 
различните държави-членки и сред отделните лекарства. 

По отношение на извадката от лекарства, анализирана за периода 2000—
2007 г., в доклада се посочва, че по приблизителни изчисления реализираните в 
резултат на навлизането на генерични лекарства икономии е можело да бъдат с 
20 % по-големи, ако тези генерични лекарства са се появили на пазара веднага 
след загубата на изключителни права. Съгласно задълбочения анализ на 
извадката съвкупните разходи, възлизащи на около 50 млрд. EUR за периода 
след загубата на изключителни права, са щели да бъдат с около 15 млрд. EUR 
по-високи, ако на пазара не са се появили генерични еквиваленти (оценки при 
постоянни количества). Освен това при незабавно въвеждане на генеричните 
продукти са можели да бъдат реализирани допълнителни икономии от около 
3 млрд. EUR. 

Иконометричният анализ сочи, че върху наблюдавания модел и ефект от 
навлизането на генерични лекарства дават отражение редица фактори, напр. 
оборотът на оригиналните лекарства преди изтичането на 
патента/изключителните права върху данните и регулаторната среда. Например 
в държавите-членки, които задължават аптекарите винаги, когато това е 
възможно, да продават най-евтините генерични лекарства, се наблюдават по-
ранно навлизане на пазара и по-големи икономии за здравните бюджети. По 
подобен начин изглежда, че навлизането на генерични лекарства е по-бързо и в 
крайна сметка спадът на цените им по-голям в държавите-членки, в които не 
съществува задължение за генеричните предприятия да спазват пределна цена 
(напр. фиксиран процент от цената на оригиналния продукт). 

                                                                                                                                                         
разследване е измерено времето, изминало между загубата на изключителните права и 
действителното навлизане на генеричния пазар, като установените забавяния може да се дължат 
на редица причини, включително регулаторни и логистични фактори и др. 



BG 12   BG 

3. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ 

3.1. Продукти и патенти 

Фармацевтичният сектор е един от основните ползватели на патентната 
система. Броят на заявките за патенти за фармацевтични продукти пред 
Европейското патентно ведомство (ЕПВ) се е увеличил почти двойно между 
2000 и 2007 г. Патентите за активните вещества са познати в индустрията и 
като „първични патенти“, тъй като са свързани с първите патенти за 
лекарствата. Последващите патенти за аспекти като различните лекарствени 
форми, производствения процес или специални фармацевтични формули в 
индустрията се наричат „вторични патенти“24. Като цяло в портфейлите от 
патенти за лекарствени бестселъри се забелязва стабилно нарастване на 
заявките за патенти през целия жизнен цикъл на продукта, а също и след 
пускането на продукта на пазара. Понякога при тях се забелязва дори и по-
рязко увеличение към края на срока на закрилата, получена с първия патент. 
При съдебни спорове за патенти предприятията за оригинални лекарства често 
разчитат на патенти, които не са били регистрирани в момента на пускане на 
техния продукт на пазара. 

3.2. Конкуренция между предприятията за оригинални лекарства и 
предприятията за генерични лекарства — проблемите 

Констатациите сочат, че предприятията за оригинални лекарства използват 
разнообразни средства за удължаване на търговския живот на своите лекарства. 
Според резултатите от секторното разследване поведението на предприятията 
допринася за забавяне на навлизането на генеричните продукти. 

3.2.1. Стратегии за подаване на заявки за патенти 

Според констатациите от разследването в последните години предприятията за 
оригинални лекарства са променили патентните си стратегии. По-конкретно 
стратегически документи на предприятията за оригинални лекарства 
потвърждават, че някои от тях са се стремели да разработят стратегии за 
удължаване на обхвата и продължителността на патентната си закрила. 

Често срещана практика е подаването на голям брой заявки за патенти за едно 
и също лекарство (сформиращи т.нар. „патентни групи“ (от англ. „patent 
clusters“, букв. „патентни гроздове“) или „патентни разклонения“ (от англ. 
„patent thickets“, букв. „патентни гъсталаци“). Събраните в хода на 
разследването документи потвърждават, че важна цел на тази стратегия е 
забавянето или блокирането на появата на пазара на генерични лекарства25. 

                                                 
24 Както бе посочено по-горе, в патентното право не се прави разграничение между „първични“ и 

„вторични“ патенти и патентите трябва да се оценяват въз основа на законово установени 
критерии за патентоспособност, а не спрямо етапа, в който са подадени заявките. Понятието 
„вторичен патент“ следователно не трябва да се разбира като означаващо, че този вид патенти са 
с по-ниско качество или стойност, а само, че хронологически те следват първичния патент. 

25 Всички заявки за патенти трябва да се оценяват от патентните ведомства въз основа на законово 
установени критерии за патентоспособност, а не въз основа на намеренията на заявителя, 
свързани с патента. Вж. по-горе за терминологията. 
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В това отношение разследването констатира, че отделните лекарства са 
защитени с достигащи до почти 100 на брой патентни семейства, специфични 
за отделните продукти, което може да доведе до 1 300 патента и/или подадени 
патентни заявки, по които се чака решение, в държавите-членки26. Въпреки по-
малкия брой съответни патентни семейства, основани на заявки пред ЕПВ, от 
търговска гледна точка при липсата на патент на Общността едно предприятие, 
оспорващо патент, може да трябва да анализира и евентуално да се 
противопостави на всички съществуващи патенти и патентни заявки в процес 
на разглеждане в държавите-членки, в които генеричните предприятия имат 
желание да стъпят27. 

Когато броят на патентите и в частност на патентните заявки в процес на 
разглеждане е висок (патентни групи), това може да доведе до несигурност за 
конкурентните генерични продукти, засягайки възможността им да навлязат на 
пазара28. Изявления във вътрешната документация, събрана в рамките на 
секторното проучване, показват, че притежателите на патенти са наясно, че 
някои от патентите им може и да не са неуязвими. 

Друг инструмент, използван от предприятията за оригинални лекарства, се 
състои в подаването на доброволни „разделени“ заявки за патенти, предимно 
пред ЕПВ, където са подадени повечето патентни заявки във фармацевтичния 
сектор. Доброволните разделени заявки за патенти, предвидени в патентното 
законодателство като законен начин за разделяне на (първоначална) родова 
заявка, не могат да разширяват съдържанието на оригиналната заявка, нито да 
удължават срока на закрила. Те могат обаче да удължат срока за разглеждане 
от патентното ведомство, тъй като разглеждането на разделените заявки 
продължава дори ако родовата заявка е оттеглена или анулирана, което при 
определени условия може да засили правната несигурност за предприятията за 
генерични лекарства. На 25 март 2009 г. ЕПВ предприе мерки за ограничаване 
на възможностите и на сроковете за подаване на разделени заявки за патенти29. 

3.2.2. Контакти и съдебни спорове, свързани с патенти 

Защитата на патентните права в съда е законно и основно право, гарантирано 
от Европейската конвенция за правата на човека: то е ефективно средство, с 
което се гарантира, че патентите се спазват. Въпреки това, както във всеки друг 
индустриален сектор, констатациите от разследването сочат, че съдебните 
спорове могат да бъдат и ефикасен начин за създаване на препятствия пред 
предприятията за генерични лекарства, особено пред по-малките. В някои 

                                                 
26 Разследването потвърди, че средният брой на патентите и на заявките за патенти за най-

продаваните лекарства е със 140 % по-голям (т.е. 237) от този за общата извадка (98,5). 
27 Отрицателните последици от настоящата ситуация могат да бъдат преодолени с бързото 

приемане на патент на Общността и последващото му използване от заинтересованите страни. 
28 Това се отнася, например, за случаите, в които генеричните предприятия може да имат 

конкретни основания да се съмняват във валидността на определен патент или да смятат, че 
дадена заявка за патент, по която още не е взето решение, не отговаря на критериите за 
патентоспособност. 

29 Вж. Решение на Административния съвет на Европейската патентна организация от 25 март 
2009 г. за изменение на правилата за прилагане на Европейската патентна конвенция (CA/D 
2/09), достъпно на следния адрес: http://www.epo.org/patents/law/legal-
texts/decisions/archive/20090325.html. 
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случаи предприятията за оригинални лекарства може да разглеждат съдебния 
спор по-скоро като предупредителен сигнал за разубеждаване на 
новонавлизащи предприятия за генерични лекарства, а да не отдават чак такова 
значение на съществото на спора. 

По отношение на 219-те молекули в извадката предприятията за оригинални 
лекарства и тези за генерични лекарства посочиха най-малко 1 300 свързани с 
патенти извънсъдебни контакта и спора относно пускането на генерични 
продукти на пазара през периода 2000—2007 г. Преобладаващата част от 
споровете са започнати от предприятията за оригинални продукти, които най-
често са се позовавали на първичните си патенти, напр. чрез изпращане на 
предупредителни писма. 

Броят на съдебните патентни дела между предприятия за оригинални продукти 
и предприятия за генерични продукти е нараснал четири пъти между 2000 и 
2007 г. По отношение на разследваните лекарства се получи информация за 
общо 698 съдебни патентни дела между тези два вида предприятия.  

По 233 дела е било постигнато споразумение, а по 149 съдът е постановил 
окончателно решение. Останалите 326 съдебни дела са били или в процес на 
разглеждане, или оттеглени. Докато по-голямата част от делата са започнати от 
предприятия за оригинални продукти, генеричните предприятия са спечелили 
62 % от 149-те дела. Средната продължителност на съдебното производство е 
била 2,8 години, но се е различавала значително между отделните държави, 
като е варирала от малко над шест месеца до понякога над шест години. 

За разлика от първичните патенти, на които са се позовавали преди започване 
на съдебен спор, по време на него предприятията за оригинални лекарства са се 
позовавали основно на вторични патенти.  

В 30 % от случаите е започнат съдебен процес между едни и същи страни в 
повече от една държава-членка по отношение на едно и също лекарство. В 
11 % от окончателните съдебни решения, за които е докладвано, две или 
повече съдилища в различни държави-членки на ЕС са постановили 
противоречиви окончателни решения за един и същ спор, свързан с 
валидността на патент или нарушаването му. 

В 255 случая предприятията за оригинални лекарства са поискали временни 
съдебни възбрани, а искането им е било уважено в 112 от тях. Средната 
продължителност на постановените временни възбрани е била 18 месеца. В 
46 % от случаите, в които е била издадена временна възбрана, последващите 
съдебни производства по основното дело са приключили или с постановяване 
на окончателни решения в полза на генеричните предприятия, или със 
сключване на споразумения в тяхна полза, тъй като са разрешавали ранното им 
навлизане на пазара и/или са предвиждали трансфер на стойност към тях. 
Освен това са били сключени редица допълнителни патентни споразумения, за 
които не е възможно да се направи окончателна класификация (т.е. в полза на 
предприятието за генерични продукти или на това за оригинални продукти). 

По приблизителни изчисления общият размер на разходите по съдебни 
патентни спорове в ЕС за 68-те лекарства, за които бе предоставена 
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информация, че са били предмет на такъв спор през периода 2000—2007 г., 
надвишава 420 млн. EUR, съществен дял от които е можело да бъдат спестени, 
ако е било избегнато трансграничното дублиране на делата, свързано с липсата 
на патент на Общността и на специализирана система за патентно 
съдопроизводство. 

3.2.3. Възражения и обжалвания 

Секторното разследване потвърди, че процентът на възраженията (т.е. броят на 
подадените възражения на 100 издадени патента) пред ЕПВ е системно по-
голям във фармацевтичния сектор30 (около 8 %), отколкото в този на 
органичната химия (около 4 %) и всички сектори (около 5 % обща средна 
стойност за ЕПВ). Събраната информация сочи, че възраженията от 
генеричните предприятия са почти единствено за вторични патенти. В 
случаите, в които са подали възражение, генеричните предприятия са 
спечелили в приблизително 60 % от окончателните решения, постановени от 
ЕПВ (включително и от комисията по жалбите) в периода от 2000 до 2007 г., а 
в други 15 % от случаите е бил ограничен обхватът на патента за оригинален 
продукт. 

Постановяването на около 80 % от окончателните решения (в това число 
процедури по обжалване) е отнело средно над две години. При все че от 
процедурна гледна точка процедурите по възражение и по обжалване са 
отделни, от търговска гледна точка от значение е времето до вземането на 
окончателно решение — по възражение или по обжалване. Продължителността 
на процедурите значително ограничава способността на генеричните 
предприятия своевременно да изяснят патентната ситуация на потенциалните 
генерични продукти31. 

3.2.4. Споразумения и други договорености 

Патентни споразумения 

Разследването установи, че между 2000 г. и юни 2008 г. са сключени над 200 
споразумения между предприятия за оригинални и за генерични продукти. Те 
обхващат около 49 лекарства, 31 от които (63 %) са лекарствени бестселъри, 
изгубили изключителни права между 2000 и 2007 г. Преобладаващата част от 
споразуменията за сключени в контекста на съдебни спорове32, а останалата 
част — по извънсъдебни спорове и/или в рамките на производство по 
възражение. 

В приблизително половината от тези споразумения възможността на 
генеричното предприятие да пусне на пазара своето лекарство е била 

                                                 
30 Изчислението се основава на най-близките налични сравнителни данни за фармацевтичния 

сектор. 
31 ЕПВ признава значението на своевременното производство и припомня усилията, които полага 

за подобряване на положението. Вж. стр. 5 от „ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД ОТНОСНО 
РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ СЕКТОР, 
28 ноември 2008 г., КОМЕНТАРИ НА ЕПВ“ на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/european_patent_office.pdf. 

32 Вж. раздел 3.2.2. по-горе. NB: едно споразумение може да се отнася до няколко съдебни спора. 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/european_patent_office.pdf
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ограничена. Освен ограничението значителна част от споразуменията са 
съдържали трансфер на стойност от предприятието за оригинални лекарства 
към генеричното предприятие под формата на пряко плащане или на лиценз, 
споразумение за разпространение или „допълнителна уговорка“. До преки 
плащания се е стигнало в над 20 споразумения, като общата стойност на тези 
преки плащания от предприятията за оригинални лекарства към генеричните 
предприятия надхвърля 200 млн. EUR. В САЩ вторият вид споразумения бяха 
подложени на проверка относно спазването на антитръстовите правила. 

Други договорености 

Между 2000 и 2007 г. предприятията за оригинални лекарства и тези за 
генерични лекарства са сключили голям брой други договорености за 
продажба/разпространение на генерични лекарства. Една трета от тези 
договорености са били сключени с генерични предприятия, преди съответният 
продукт на предприятието за оригинални лекарства да загуби изключителни 
права („договорености за ранно навлизане на пазара“). Не може да не се 
отбележи, че тези договорености биха могли да се използват за изпреварване на 
конкуренцията от генерични лекарства или за реагиране на присъствието на 
генерично предприятие. Повечето договорености за ранно навлизане на пазара 
са съдържали клаузи, предвиждащи някакъв вид отношения на изключителност 
между договарящите се страни. 

Половината от договореностите за ранно навлизане на пазара са били сключени 
през последната година преди загубата на изключителни права. Срокът на тези 
договорености е надхвърлял датата на загуба на изключителни права средно с 
над две години. При по-голямата част от тези договорености генеричните 
продукти са били първите генерични продукти на пазара и е имало вероятност 
да се ползват от някои свързани с това предимства (т.нар. предимства на 
първия ход). 

3.2.5. Други практики, които се отразяват на навлизането на генерични лекарства 
на пазара 

Освен оригиналните лекарства, получаващи патентна закрила, преди да бъдат 
пуснати на пазара всички лекарства, били те оригинални или генерични, трябва 
да получат разрешение за пускане на пазара, а в повечето държави-членки и 
статут по отношение на ценообразуването и възстановяването на разходи за 
лекарства в рамките на здравноосигурителните схеми. При подаване от 
генеричните предприятия на заявление за разрешаване пускането на пазара и за 
статут относно ценообразуването/възстановяването на разходите за техните 
лекарства, редица предприятия за оригинални лекарства са се намесвали пред 
органите, отговарящи за тези решения, твърдейки, че генеричните продукти са 
по-малко безопасни, по-малко ефективни и/или с по-ниско качество33. Някои 
предприятия за оригинални лекарства са твърдели също, че получаването на 
разрешение за пускане на пазара и/или на статут относно 

                                                 
33 Докладвани бяха 211 случая, в които предприятията за оригинални лекарства са изразили 

претенции (понякога многократни) относно генеричните еквиваленти, а именно, че генеричните 
продукти са по-малко безопасни (75 % от случаите), по-малко ефективни (30 % от случаите) или 
подлежат на фалшифициране (1,4 %). 
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ценообразуването/възстановяването на разходите може да наруши техните 
патентни права, въпреки че съгласно законодателството на ЕС органите за 
издаване на разрешения за пускане на пазара не трябва да вземат предвид този 
аргумент. 

В рамките на докладваните съдебни спорове претенциите на тези предприятия 
за оригинални лекарства са били подкрепени само в 2 % от делата, отнасящи се 
до разрешение за пускане на пазара, което подсказва, че приведените от тези 
предприятия аргументи в много случаи не са били обосновани. Предприятията 
за оригинални лекарства не са имали голям успех и в делата относно 
изключителните права върху данните, т.е. когато са твърдели, че не може да се 
издаде разрешение за пускане на генеричен продукт на пазара, поради това че 
оригиналният продукт е защитен от правилата за изключителни права върху 
данните. Окончателните съдебни решения са потвърдили претенциите на 
предприятията за оригинални лекарства в 19 % от тези дела. 

Съдебните спорове и намесата на предприятията за оригинални лекарства в 
административните процедури за генерични лекарства могат да доведат до 
забавяне на появата на тези лекарства на пазара. От проучването на извадката 
става ясно, че разрешителните за пускане на пазара са били издадени средно 
четири месеца по-късно в случаите, в които е имало намеса. В секторното 
разследване бяха събрани доказателства, че тези практики са генерирали 
значителни допълнителни приходи за редица оригинални продукти.  

Предприятията за оригинални лекарства отделят съществена част от бюджета 
си за маркетинг на своите продукти пред лекари и други здравни работници. 
Секторното разследване показа, че някои предприятия за оригинални лекарства 
са се опитвали да поставят под въпрос качеството на генеричните лекарства 
като част от маркетингова стратегия, като това е било правено дори след като 
съответните органи са разрешили пускането на генеричния продукт на пазара и 
този продукт вече е бил наличен на пазара. 

И накрая, има данни, че редица предприятия за оригинални лекарства са се 
опитвали да оказват влияние върху търговците на едро, готвещи се да доставят 
генерични продукти. Освен това някои генерични предприятия се оплакаха от 
намеса при източниците на доставки за активните фармацевтични съставки, 
необходими за производство на въпросните генерични лекарства. 

3.2.6. Стратегии за жизнения цикъл на продуктите от второ поколение 

Допълнителните изследвания са важни, тъй като могат да доведат до 
значителни подобрения на съществуващи продукти, включително и от гледна 
точка на пациентите. Наред с другото, те могат да включват откриването на 
нови възможности за терапевтична употреба на даден продукт, което може да 
бъде важна иновация по отношение на общественото здравеопазване, или 
определени категории промени в лекарствената формула при същите 
показания. Патентите, които защитават резултатите от допълнителните 
изследвания, трябва да отговарят на обичайните изисквания за 
патентоспособност — новост, изобретателска стъпка и промишлена 
приложимост. В хода на секторното разследване в някои случаи генеричните 
предприятия и асоциациите на потребителите поставиха под съмнение 
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действителното подобрение в резултат на някои категории промени, по-
специално по отношение на терапевтичните ползи. 

Констатациите от разследването показват, че за 40 % от лекарствата в 
избраната за задълбочено проучване извадка, изгубили изключителни права 
между 2000 и 2007 г., предприятията за оригинални лекарства са пуснали на 
пазара лекарства от второ поколение/последващи лекарства. Близо 60 % от 
разгледаните в контекста на разследването съдебни дела, свързани с патенти, 
между предприятия за оригинални лекарства и генерични предприятия касаят 
лекарства, при които е имало преминаване от първо към второ поколение.  

Пускането на продукт от второ поколение на пазара може да представлява 
сценарий, при който предприятието за оригинални лекарства може да желае да 
използва инструменти, които забавят появата на пазара на генеричните 
продукти, съответстващи на продукта от първо поколение. Предприятията имат 
стимул да постъпват по този начин, за да избегнат възможността за пускане на 
пазара на генерични еквиваленти на продукта от второ поколение. 

В това отношение разследването сочи, че за успешното пускане на лекарства от 
второ поколение на пазара предприятията за оригинални лекарства полагат 
интензивни усилия в областта на маркетинга, с цел да накарат значителен брой 
пациенти да преминат към новото лекарство преди появата на пазара на 
генеричната версия на продукта от първо поколение. Ако успеят, вероятността 
генеричните предприятия да заемат съществен пазарен дял намалява 
значително. Ако от друга страна генеричните предприятия навлязат на пазара 
преди пациентите да бъдат пренасочени, предприятията за оригинални 
лекарства могат да срещнат трудности при убеждаването на лекарите да 
предписват тяхното лекарство от второ поколение или при продажбата му на 
висока цена.  

Пускането на пазара се е осъществявало средно година и пет месеца преди 
загубата на изключителни права на продукта от първо поколение. В някои 
случаи първото лекарство е било изтеглено от пазара няколко месеца след 
появата на лекарството от второ поколение. 

3.2.7. Кумулативно използване на практиките срещу генеричните предприятия 

Описаните по-горе патентни и други стратегии/инструменти понякога може да 
се използват кумулативно, с цел да се продължи жизненият цикъл на 
лекарствата. Степента, до която се използват тези инструменти, зависи от 
търговската важност на лекарствата. Секторното разследване показва, че 
инструментите, свързани с жизнения цикъл, се използват повече за най-
продаваните лекарства. 

Комбинираното използване на инструментите, свързани с жизнения цикъл, 
може да увеличи вероятността от забавяне на появата на генерични лекарства 
на пазара. Забавянията в резултат на използването на няколко инструмента 
понякога може да се натрупат. Най-общо това може значително да увеличи 
правната несигурност в ущърб на навлизането на генерични продукти на 
пазара. В тази връзка се припомня, че всяко неоправдано забавяне е не само 
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вредно за отделните предприятия, но може да причини вреди и на бюджетите 
за обществено здравеопазване и в края сметка на потребителите. 

Същевременно трябва да се уточни, че използването на няколко инструмента, 
които сами по себе си законни, не прави непременно комбинацията им 
противоречаща на правилата за конкуренцията. 

За да се установи точният ефект от поведението на предприятията върху 
навлизането на генерични продукти на пазара, е необходим анализ на 
конкретните случаи. Докато един такъв анализ трябва да се остави за отделно 
действие по правоприлагане, където това е необходимо, в техническото 
приложение към окончателния доклад са представени редица примери и 
доказателства, основани на конкретни случаи и насочващи вниманието към 
такива последици, без да се уточнява дали въпросното поведение противоречи 
на конкурентното право на ЕО. 

3.3. Конкуренция между предприятията за оригинални лекарства — 
проблемите 

В рамките на разследването бе проучен и въпросът дали поведението на 
предприятията за оригинални лекарства може да е една от причините за 
трудностите пред въвеждането на нови лекарства на пазара34. 

3.3.1. Патентни стратегии 

Предприятията за оригинални лекарства постоянно определят най-
обещаващите патентни стратегии, с които да осигурят защита на активите си. 
Това е от основно значение за иновационните им усилия. В някои случаи обаче 
предприятията прилагат патентни стратегии, които може да попречат на 
разработването на конкурентно лекарство. Когато тези стратегии са насочени 
основно към изключването на конкуренти от пазара, без да преследват 
иновационни усилия, те се наричат от някои предприятия за оригинални 
лекарства „защитни патентни стратегии“35. 

Тези „защитни патентни стратегии“ могат да преследват няколко цели. На 
първо място, те създават законно право, което може да не позволи на 
конкурентите да разработват предмета на патента. На второ място, те създават 
състояние на техниката веднага след публикуването на заявката за патент. По 
този начин разработването на публикуваното откритие може да спре да 

                                                 
34 Както бе посочено по-горе, сред другите фактори, които предприятията за оригинални лекарства 

изтъкнаха като отговорни за спада на иновациите, измерен като намаляване на броя на нови 
лекарства, достигащи до пазара, се нареждат по-голямата сложност на аспектите от научно 
естество, високата степен на отпадане на продуктите в последните фази на разработването 
поради нежеланието да се поеме регулаторен риск и несигурността по отношение на 
финансовите ползи. Тези фактори не бяха предмет на разследването. 

35 Както бе посочено по-горе, терминът „защитни“ патенти не съществува в патентното право и 
всички заявки за патенти трябва да се оценяват въз основа на законово установени критерии за 
патентоспособност, а не въз основа на намеренията на заявителя, свързани с патента. Освен това 
предоставянето на изключителни права е присъща характеристика на патентната система. 
Понятието „защитни патенти“ следователно не трябва да се разбира като означаващо, че този 
вид патенти са с по-ниско качество или стойност, а цели да отрази класификацията, направена в 
индустрията за този вид патенти от търговска гледна точка. 
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представлява търговски интерес за други предприятия, тъй като за тях няма да 
е възможно да получат патентна закрила за своята разработка. 

Същевременно някои предприятия възразиха срещу тези констатации, 
твърдейки, че предприемат действия по патентоване, за да получат законни 
бизнес възможности, напр. чрез лицензиране. Освен това ЕПВ припомни 
аспекта на политиката, свързан с разпространението на техническа 
информация, тъй като третите страни остават свободни да използват като 
основа информацията, разкрита в тези патентни заявки. 

Предприятията за оригинални лекарства посочиха също възможностите за 
конкурентите да подадат доброволни разделени заявки за патент като 
препятствие пред техните иновационни усилия36.  

3.3.2. Контакти и съдебни спорове, свързани с патенти 

Общо разследването показва най-малко 1 100 случая, в които патенти, 
собственост на предприятие за оригинални лекарства, могат да се препокрият с 
лекарствата, изследователските и развойни програми и/или патентите на друго 
предприятие за оригинални лекарства37. В тези случаи има възможност за 
блокиране на изследванията на предприятията за оригинални лекарства в 
ущърб на иновационния процес. 

В много от случаите предприятията за оригинални лекарства са успели да 
уредят потенциалните спорове, например чрез лицензионни договорености. 
Въпреки това в приблизително 20 % от 99 случая, в които предприятия са 
поискали лиценз, такъв лиценз не е бил получен от тях. Според представената 
информация в няколко случая това е довело до преустановяване на 
изследователски и развоен проект или до необходимостта от допълнителни 
усилия за заобикаляне на препятствията. 

Макар и подборът на 219-те молекули да бе основан в голяма степен на 
изтичането на патентите, за да се проучат отношенията между предприятията 
за оригинални лекарства и тези за генерични лекарства, разследването все пак 
установи, че предприятията за оригинални лекарства са започнали 66 съдебни 
дела срещу други предприятия за оригинални лекарства. Съдебните спорове 
относно патенти засягат 18 лекарства. В 64 % от случаите тези спорове са 
приключили със сключването на споразумение. Броят на делата, за които има 
информация, че е постановено окончателно съдебно решение, е сравнително 
малък (13 от 66-те дела), като притежателите на патенти са загубили 10 от 13 
дела (77 %). 

                                                 
36 За усилията на ЕПВ да ограничи възможностите за доброволни разделени заявки за патенти вж. 

бележка под линия 29 по-горе. 
37 Информацията за препокриването се основава на отговорите, предоставени от предприятията за 

оригинални лекарства, установили такива случаи. 
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3.3.3. Възражения и обжалвания 

Между 2000 и 2007 г. по отношение на лекарствата в проучената извадка 
предприятията за оригинални лекарства са подали възражения основно срещу 
вторични патенти на други такива предприятия. 

Предприятията за оригинални лекарства, подаващи възражението, са имали 
голям успех при оспорване на патентите на други предприятия за оригинални 
лекарства. Приблизително 70 % от окончателните решения, постановени от 
ЕПВ (включително и от комисията по жалбите), са били в тяхна полза. Освен 
това в други 19 % от случаите е бил намален обхватът на патентите. 

3.3.4. Споразумения и други договорености 

Разследването потвърди, че предприятията за оригинални лекарства са 
сключвали споразумения с други такива предприятия в ЕС за уреждане на 
претенции по патентни спорове, възражения срещу патенти или съдебни дела. 
Предоставена бе информация за около 27 споразумения, сключени по 
отношение на проучената извадка в периода 2000—2007 г. Приблизително 
67 % от тези споразумения са се отнасяли до лицензионни договорености 
(включително кръстосано лицензиране). 

Освен споразумения констатациите от разследването сочат също, че 
предприятията за оригинални лекарства са сключвали помежду си и други 
видове договорености. Докладвани са общо около 1 450 договорености между 
предприятия за оригинални лекарства. Повечето от тях се отнасят по-скоро до 
фазата на търговско разпространение на продуктите, а не на изследователска и 
развойна дейност. 

В 81 % от договореностите, за които предприятията за оригинални лекарства 
посочиха общ пазарен дял на договарящите се страни над 20 %, са съдържали 
клаузи за някакъв вид изключителни отношения между предприятията, т.е. 
задължение за изключителни доставки, изключително снабдяване, 
изключително лицензиране или други видове изключителност, и/или 
задължение за неконкуриране. Средната продължителност на тези 
договорености с клаузи за изключителност и/или задължение за неконкуриране 
е била осем години. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Секторното разследване предостави на Комисията надеждни данни за 
функционирането на конкуренцията във фармацевтичния сектор по отношение 
на конкурентните отношения между предприятията за оригинални лекарства и 
тези за генерични лекарства, както и между отделните предприятия за 
оригинални лекарства, като посочи количествена информация за практиките на 
предприятията и някои предизвикващи загриженост области. В доклада се 
изяснява начинът на действие на този индустриален сектор при 
съществуващата правна рамка. Натрупаните знания ще бъдат също от полза за 
всички заинтересовани страни и ще им помогнат да разберат конкурентните 
отношения в сектора. За да може да определи конкретните нужди от действие и 
приоритети, Комисията се нуждае от надеждна фактологична база. Освен това 
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създателите на националните политики и публичните органи може да решат да 
предприемат допълнителни действия въз основа на този анализ, например по 
отношение на политиките за ценообразуване и за възстановяване на разходите 
за лекарства. 

Всяко действие на публичните органи във фармацевтичния сектор трябва да 
бъде насочено към създаването на конкурентна среда, която гарантира, че 
европейските граждани имат достъп до иновационни и безопасни лекарства на 
приемливи цени без неоснователно забавяне. В това отношение могат и трябва 
да бъдат разгледани както мерки за прилагане на законодателството в областта 
на конкуренцията, така и регулаторни мерки, с цел да се подобри 
функционирането на пазара в полза на потребителите. 

4.1. Засилване на контрола, свързан с конкурентното право 

Когато е уместно, Комисията ще използва в пълна степен всички свои 
правомощия съгласно антитръстовите правила (членове 81, 82 и 86 от Договора 
за ЕО), контрола на сливанията (Регламент (ЕО) № 139/2004)38 и контрола на 
държавните помощи (членове 87 и 88 от Договора за ЕО). В тясно 
сътрудничество с националните органи по конкуренцията Комисията ще 
преследва всяко нарушение на антитръстовите правила в сектора винаги, 
когато това е необходимо в интерес на Общността. Действия могат да бъдат 
предприети и на национално равнище, както и в областите извън основния 
фокус или обхвата на разследването. 

Пазарна концентрация 

Както е посочено в окончателния доклад, понастоящем фармацевтичната 
индустрия преминава през важен етап на консолидиране. Това е свързано, от 
една страна, с нарастваща концентрация между (големи) предприятия за 
оригинални лекарства и с придобиването на биотехнологични предприятия.  

От друга страна, генеричният сектор също търпи съществени промени под 
формата на придобивания на генерични предприятия от предприятия за 
оригинални лекарства и на сливания и придобивания на дейности в рамките на 
генеричната индустрия.  

Комисията следи внимателно тенденцията за нарастваща пазарна концентрация 
и в анализите на сливанията ще използва изводите, направени благодарение на 
секторното разследване, за да запази конкурентната структура и процес на 
пазара. 

Практики на предприятията 

Насърчаването на иновациите и на икономическия растеж е обща цел на 
законодателството за индустриалната собственост и на това за конкуренцията. 
Иновациите са основен и динамичен елемент на една отворена и конкурентна 
пазарна икономика. Правата на интелектуална собственост допринасят за 
динамичността на конкуренцията, като стимулират предприятията да 

                                                 
38 Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1—22). 
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инвестират в разработването на нови или подобрени продукти и процеси. 
Същото прави и конкуренцията, като оказва натиск върху предприятията да 
правят нововъведения. Ето защо и правата на интелектуална собственост, и 
конкуренцията са необходими за насърчаване на иновациите и гарантиране на 
тяхното конкурентно използване39. Наличието и упражняването на правата 
върху индустриална собственост сами по себе си не са несъвместими със 
законодателството в областта на конкуренцията, но същевременно те не са 
неподатливи на намеса от страна на това законодателство40. Някои практики 
обаче могат да представляват нарушение само при изключителни 
обстоятелства41. 

Комисията и националните органи вече предприеха действия по редица случаи 
в миналото, свързани с конкретни нарушения на законодателството за 
конкуренцията във фармацевтичния сектор. Тези решения включват42: налагане 
на глоби на фармацевтично предприятие от органа по конкуренцията на 
Обединеното кралство за това, че е продавало продуктите си на болниците на 
много ниски цени, докато в същото време чрез аптечната мрежа е продавало на 
пациентите същите продукти на много високи цени, като тази стратегия е 
можело да продължи, тъй като се е установило, че лекарите са силно повлияни 
от марките, използвани в болниците (дело NAPP)43; постановяване на временни 
мерки от органа по конкуренцията на Франция в полза на генерично 
предприятие, чиито продукти системно са били критикувани от персонала по 
продажбите на конкурентно предприятие за оригинални лекарства дори след 
разрешаване на пускането им на пазара (дело Arrow Génériques)44; решение на 
органа по конкуренцията на Италия, в което се констатира, че отказът на 
предприятие за оригинални лекарства да предостави лиценз за производството 
на активна съставка, необходим на производителите на генерични лекарства за 
достъп до национални пазари, в които предприятието за оригинални лекарства 
не е имало никакви изключителни права, представлява нарушение на член 82 
от Договора (дело GSK)45; налагане на глоби от Комисията за злоупотреба с 

                                                 
39 Известие на Комисията „Насоки относно прилагането на член 81 от Договора за ЕО към 

споразумения за трансфер на технологии“ (ОВ С 101, 27 април 2004 г., стр. 2—42). 
40 Вж. известие на Комисията „Насоки относно прилагането на член 81 от Договора за ЕО към 

споразумения за трансфер на технологии“ (ОВ С 101, 27 април 2004 г., стр. 2—42). 
Вж. също решение на Съда на ЕО от 27 септември 1988 г., дело 65/86 (Bayer срещу Süllhöfer), 
[1988] ECR, стр. 05249 

41 Вж. например: съединени дела C-241/91 P и C-242/91 Radio Telefis Eireann (RTE) и Independents 
Television Publications (ITP) срещу Комисията (Magill) [1995] ECR I-743, параграф 50; дело C-
418/01 IMS Health срещу NDC Health [2004] ECR I-5039; дело T-201/04 Microsoft срещу 
Комисията [2007] ECR II-3601, по-специално параграфи 688 и следващи. Съобщение на 
Комисията от 16 юли 2008 г. относно Европейска стратегия за правата върху индустриална 
собственост, COM(2008)465 окончателен. 

42 Редица други дела са приключени или са в процес на разглеждане. 
43 Вж. решение на генералния директор за честна търговия № CA98/2/2001 от 30 март 2001 г., 

фармацевтични холдинги и филиали NAPP (достъпно на адрес: 
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/ca98_public_register/decisions/napp.pdf). 

44 Вж. решение на Касационния съд от 13 януари 2009 г., обжалване № P 08-12.510 (съобщение за 
пресата, достъпно на адрес: http://www.conseil-
concurrence.fr/user/standard.php?id_rub=211&id_article=865). 

45 Вж. решение на Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato от 8 февруари 2006 г. № 15175 
(дело A363 - Glaxo-PRINCIPI ATTIVI), достъпно на адрес: http://www.agcm.it/. 
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господстващо положение, изразяваща се в злоупотреба с регулаторни 
процедури (дело AstraZeneca)46. 

В секторното разследване бяха установени редица въпроси, които дават 
основание за по-задълбочено проучване съгласно правилата за конкуренцията. 
Комисията няма да се поколебае да използва в сътрудничество с националните 
органи правомощията си за налагане изпълнението на законите, с които 
разполага съгласно конкурентното право, в случаите, в които са налице данни 
за практики, които могат да ограничат или да нарушат конкуренцията на 
пазара. Комисията също приканва участниците на пазара, потърпевши от 
антиконкурентни практики или разполагащи с информация за такива практики, 
да уведомят за тях Комисията или съответните национални органи. 

Що се отнася до конкуренцията между предприятията за оригинални 
лекарства, защитните патентни стратегии, целящи основно изключването на 
конкуренти от пазара, без да се преследват иновационни усилия, и/или 
отказите да се предостави лиценз по неизползвани патенти ще продължат да 
бъдат проверявани, особено в случаи, в които е блокирана иновационната 
дейност. 

Колкото до конкуренцията между предприятията за оригинални лекарства и 
предприятията за генерични лекарства, забавянето на появата на генеричните 
лекарства на пазара представлява особен повод за загриженост. Евентуалното 
използване на специфични инструменти от предприятията за оригинални 
лекарства, с цел да забавят навлизането на генерични продукти на пазара, ще 
подлежи на щателна проверка по отношение на спазването на правилата за 
конкуренцията, ако това се прави по антиконкурентен начин, който може да 
представлява нарушение на член 81 или 82 от Договора за ЕО. Когато са 
налице ясни индикации, че основаната цел на намеса на заинтересована страна 
пред орган, отговарящ за издаването на разрешения за пускане на пазара, е да 
забави навлизането на конкурент/заявител на пазара, потърпевшите и 
заинтересованите страни се приканват да предоставят на съответните органи по 
конкуренцията релевантни доказателства за тези практики. 

Договореностите, сключени за недопускане на конкуренти до пазара, може 
също да влизат в конфликт с конкурентното право на ЕО. Пример за такива 
потенциално антиконкурентни договорености са споразуменията, които 
ограничават навлизането на генерични лекарства на пазара и включват 
трансфер на стойност от предприятие за оригинални лекарства към едно или 
повече генерични предприятия, особено когато целта на договореностите е 
споделяне на печалбите чрез плащания от предприятието за оригинални 
лекарства към генеричните предприятия в ущърб на пациентите и бюджетите 
за обществено здравеопазване. 

За намаляване на риска от сключване на споразумения за сметка на 
потребителите е целесъобразно Комисията да обмисли по-задълбочено целево 
наблюдение съгласно съществуващата законодателна рамка на споразуменията, 
които могат да се отразят неблагоприятно на европейските потребители. Това 

                                                 
46 Вж. решение на Комисията от 15 юни 2005 г. (дело COMP/A. 37.507/F3 - AstraZeneca), 

понастоящем обжалвано пред Първоинстанционния съд (T-321/05). 
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наблюдение ще трябва да вземе надлежно предвид административната тежест 
за заинтересованите страни и продължителността му ще бъде ограничена до 
момента, в който Комисията събере достатъчна информация по предмета на 
наблюдението, за да реши дали е необходимо допълнително действие. 

Действията за налагане изпълнението на законите ще се започват съобразно 
всеки конкретен случай и ще включват задълбочено проучване на особеностите 
на случая, като заедно с това се отчитат законните цели за защита на 
иновациите и регулаторната рамка. 

В редица случаи вече се извършват конкретни действия по правоприлагане. 
Например през ноември 2008 г., извън рамките на секторното разследване, 
Комисията проведе изненадващи проверки в няколко предприятия в различни 
държави-членки. До момента на публикуване на настоящия доклад нямаше 
постигнато окончателно заключение. 

Други инициативи 

Налагането на спазването на законите в областта на конкуренцията само по 
себе си ще е важен елемент за създаването на по-благоприятна за 
конкуренцията среда, но чрез него няма да могат да се преодолеят всички 
установени главни проблеми. Заинтересованите страни изразиха голям брой 
мнения относно регулаторната рамка, която те считат за решаваща за 
фармацевтичния сектор. Тези мнения са обобщени в доклада, в който също се 
предлагат възможни варианти на политиката относно начина, по който следва 
да се развива регулаторната рамка, за да се подобри функционирането ѝ и да се 
сведе до минимум рискът от антиконкурентно поведение в бъдеще. Областите 
с най-голямо значение са патентното право, правилата за разрешаване 
пускането на пазара и разпоредбите за ценообразуване и за възстановяване на 
разходите за лекарства. 

4.2. Бързо въвеждане на патент на Общността и създаване на единна система 
за съдебни спорове 

Всички заинтересовани страни изразиха силна подкрепа за спешното създаване 
на единен патент на Общността47 и на единна и специализирана система за 
съдебни спорове за патенти в Европа48, които понастоящем са предмет на 
дискусии. Решенията в единната система за съдебни спорове следва да се 
постановяват бързо и да са с високо качество и рентабилни. Резултатите от 
разследването потвърждават, че патентът на Общността и единната система за 
съдебни спорове ще доведат до значителни подобрения по отношение на 
разходите и ефикасността, по-специално чрез намаляване на разходите, 
свързани с многократното подаване на заявки, изключване на паралелни по 
същество съдебни дела между едни и същи страни в различни държави-членки 

                                                 
47 Последният проект на предложение за регламент на Съвета относно патент на Общността може 

да бъде намерен в работен документ на Съвета 8588/09 от 7 април 2009 г. на следния адрес: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/09/st08/st08588.bg09.pdf. 

48 Последният проект на споразумение относно Съд за европейски и общностни патенти и проект 
на статут могат да бъдат намерени в работен документ на Съвета 7928/09 от 23 март 2009 г. на 
следния адрес: http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/09/st07/st07928.bg09.pdf. 
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и увеличаване на правната сигурност благодарение на избягването на 
противоречащи си решения. Комисията продължава да полага всички усилия за 
бързо приемане на тези инструменти. 

Заинтересованите страни са съгласни, че е важно издаваните от ЕПВ 
европейски патенти — и в бъдеще патенти на Общността — да отговарят на 
високи стандарти за качество. Становището, че на ЕПВ трябва да се позволи да 
ускори процедурите, когато това е възможно, получи също силна подкрепа от 
всички заинтересовани страни. Въз основа на направените от нея констатации в 
секторното разследване Комисията подкрепя неотдавнашните инициативи, 
предприети от ЕПВ за „вдигане на летвата“. В това отношение Комисията 
приветства взетото неотдавна решение за ограничаване на срока, в който могат 
да се подават доброволни разделени заявки за патенти. Комисията подкрепя и 
усилията на ЕПВ за ускоряване на процедурите за възразяване и обжалване. 

Що се отнася до искането на индустрията за оригинални лекарства да се 
въведат т.нар. механизми за „разчистване на пътя“ за разрешаване на свързани 
с патенти проблеми пред навлизането на генерични продукти на пазара, не е 
сигурно, че такива нови механизми ще имат положителна добавена стойност на 
настоящия етап, когато все още съществуват значителни различия между 
националните правни системи (напр. по отношение на продължителността на 
съдебното производство или условията/вероятността за постигане на временни 
съдебни възбрани). С оглед на това генеричните предприятия следва да запазят 
възможността за поддържане на т.нар. предимство на първия ход спрямо 
другите генерични конкуренти, освен ако не съществува ефективна национална 
система за разчистване на пътя. При всички случаи условията, при които един 
такъв механизъм би могъл да се въведе, трябва да бъдат внимателно проучени. 

4.3. Рационализиране на процеса на разрешаване пускането на пазара 

Обхватът на секторното разследване не включва задълбочен анализ на 
общностната регулаторна рамка за фармацевтичните продукти, която 
хармонизира изискванията за пускане на пазара на лекарствени продукти с 
основна цел опазване на общественото здраве. При все това в разследването се 
признава ролята на регулаторната среда по отношение на достъпа до пазара на 
оригиналните и на генеричните лекарства. В отговорите си по консултацията 
различни заинтересовани страни изказаха мнението си и за правната рамка. 

Правилата на Общността относно издаването на разрешения за генерични 
лекарства и относно изключителните права върху данните бяха основно 
преразгледани през 2004 г., като от 2005 г. се прилагат нови правила, въпреки 
че пълният ефект от някои от тях ще се почувства едва след няколко години. 

Като цяло повечето заинтересовани страни призоваха за стриктно изпълнение и 
налагане спазването на старата и новата регулаторна рамка. Получените по 
време на разследването мнения на заинтересованите страни са допълнителна 
ценна информация, която Комисията ще вземе предвид при по-нататъшното 
изпълнение на политиките ѝ в този сектор. Освен това Комисията би желала да 
отбележи следното. 
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Макар и да е налице широк консенсус сред заинтересованите страни, че — като 
цяло — европейската рамка, регулираща разрешенията за пускане на пазара, 
работи добре, заинтересованите страни посочват слабости в прилагането, които 
според тях водят до забавяния и ненужна административна тежест за 
предприятията.  

Комисията ще окаже пълна подкрепа на Европейската агенция по лекарствата 
(EMEA) и на националните агенции за оценка на възможностите за 
разрешаване в рамките на мрежата от национални органи на проблемите, 
свързани с ресурсите и капацитета, и приканва държавите-членки да 
съдействат активно в усилията за ускоряване и рационализиране на 
административните процедури с цел намаляване на пречките и забавянията. 
Освен това, както бе подчертано в съобщението от 10 декември 2008 г. относно 
бъдещето на фармацевтичния сектор, Комисията е на мнение, че е необходимо 
да се оптимизира работата на мрежата от органи по лекарствата в ЕС, за да се 
подобри ефикасността ѝ, да се сведе до минимум създаваната от нея 
регулаторна тежест и по този начин да се ускори достъпът на лекарствата до 
пазара. Извършваният понастоящем от EMEA преглед предлага първа 
възможност за този анализ. 

Заинтересованите страни се оплакаха също от несъответствия по отношение на 
прилагането на регулаторната рамка на ЕС в отделните страни. За 
преодоляване на тази ситуация се извършват действия за ефективно 
привеждане в изпълнение на законодателството, както и някои действия от 
страна на институциите на Общността, като например прилагането на новия 
регламент относно промените49 и текущите мерки в мрежата от национални 
органи, отговарящи за разрешенията за пускане на пазара. При необходимост 
следва да бъде взето предвид предявяването на искове за нарушение. 

Комисията призовава държавите-членки и националните агенции да използват 
по-добре възможността за взаимно признаване на разрешенията за пускане на 
пазара, като подобрят процедурите, намалят административната тежест за 
предприятията и позволят пълното взаимно признаване без налагане на 
допълнителни изисквания към предприятията. Освен това Комисията 
подчертава необходимостта от по-тясна координация между агенциите, с цел 
да се избегнат максимално несъответствията в прилагането на правната рамка, 
като се използват в пълна степен съществуващите инструменти като 
създадената с Директива 2001/83/ЕО50 координационна група за взаимно 
признаване или различните общностни бази данни за лекарствените продукти, 
управлявани от EMEA. Органите, отговарящи за разрешаване пускането на 
пазара, се насърчават при поискване незабавно да предават цялата 

                                                 
49 Промени след пускането на лекарства на пазара на ЕС (напр. промени в производствения процес, 

опаковането, адреса на производителя и т.н.). Промените в условията на разрешенията за 
пускане на пазара подлежат на изисквания съгласно законодателството на ЕС, които 
понастоящем са кодифицирани в Регламенти (ЕО) № 1084/2003 и № 1085/2003 на Комисията. От 
1 януари 2010 г. ще се прилага Регламент (ЕО) № 1234/2008 на Комисията от 24 ноември 2008 г. 
относно разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени 
продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти (ОВ L 334, 12.12.2008 г., 
стр. 7—24). 

50 Директива 2001/83/ЕО от 6.11.2001 г. (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67—128), последно изменена 
с Директива 2008/29/ЕО от 11.3.2008 г. (ОВ L 81, 20.3.2008 г., стр. 51—52). 
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информация, необходима на органите по ценообразуването и възстановяването 
на разходи за лекарства, за да се избегне или поне ограничи дублирането на 
усилия. 

Индустрията и най-вече генеричните предприятия се оплакаха относно 
възможностите за предприятията за оригинални лекарства да се намесват в 
регулаторните процедури пред органите, отговарящи за разрешаване пускането 
на пазара, и посочиха различаващи се подходи на отделните национални 
органи към разкриването на поверителна информация. Комисията припомня, че 
процедурите за разрешаване пускането на пазара са двустранни процедури 
между заявителя и администрацията51. В общностното законодателство за 
фармацевтичните продукти не са предвидени подаване на мнения от трета 
страна и още по-малко официални намеси в хода на оценяването на заявление 
за разрешаване пускането на пазара. При все това, предвид на задължението на 
компетентните органи да вземат под внимание всяка информация, която може 
да има отражение върху оценката на продукта (безопасност, ефикасност, 
качество), е възможно органите, отговарящи за разрешаване пускането на 
пазара, да не могат просто да игнорират информацията, подадена от трети 
страни в хода на процедурата по издаване на разрешение за пускане на пазара. 
С оглед на това и независимо от причината, поради която е подадена такава 
информация, държавите-членки и агенциите следва да гарантират доброто 
документиране на подаването на информация от трета страна и прозрачността 
му за заявителя, както и да вземат всички необходими мерки, така че тази 
намеса да не води непременно до забавяния за заявителя. В зависимост от 
националната правна рамка предприятията или здравноосигурителните 
дружества могат също да предявят претенции за обезщетение съгласно 
националното законодателство в случай на доказани нереализирани приходи 
или икономии вследствие на неоснователни намеси. 

Комисията ще продължи стриктно да налага спазването на приложимото 
общностно законодателство, като например предприеме действия срещу 
патентното обвързване, тъй като съгласно общностното законодателство 
органите, отговарящи за разрешаване пускането на пазара, не могат да вземат 
предвид патентния статут на оригиналното лекарство, когато вземат решение 
относно разрешаването на пускането на генерични лекарства на пазара. 
Комисията също така е поела ангажимента да гарантира пълното прилагане във 
всички държави-членки на новите правила относно изключителните права 
върху данните, въведени в законодателството на Общността през 2004 г.  

Комисията отбелязва също мнението на заинтересованите страни, че за 
подобряване на достъпа до лекарства трябва да се използва рамката, 
регулираща изключителните права върху данните. Комисията е ангажирана с 
разработването на рамка на ЕС за фармацевтичните продукти за 21 век, която 
да стимулира иновациите, особено в области, в които съществуват 
неудовлетворени медицински нужди. В съобщението си от 10 декември 2008 г. 
за обновена визия за фармацевтичния сектор Комисията посочи, че до 2010 г. 
ще приеме доклад относно използването на персонализирани лекарства и на 

                                                 
51 Решение на Първоинстанционния съд, дело T-326/99 (Olivieri) от 18 декември 2003 г., ECR 

[2003], стр. II-06053. 
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т.нар. технологии „-омика“ в изследователската и развойната дейност във 
фармацевтичния сектор, както и относно евентуалната необходимост от нови 
общностни инструменти, които да ги подкрепят52. Този доклад ще даде 
възможност да се разгледа настоящата система за изключителни права върху 
данните и способността ѝ да подпомогне иновациите и да подобри достъпа до 
лекарства. 

Предприятията призовават също за допълнително хармонизиране на 
международно равнище на разрешаването на пускането на пазара, преди 
всичко между Европа и Съединените щати, за да се намалят ненужните 
регулаторни несъответствия. Комисията подкрепя напълно това по-нататъшно 
международно хармонизиране, тъй като то има потенциал да понижи 
значително разходите за достъп до пазара и за иновации чрез намаляване на 
излишните различия в регулаторната рамка, и изтъква стратегията за тази 
област, очертана в нейното съобщение за обновена визия за фармацевтичния 
сектор от 10 декември 2008 г. 

В секторното разследване генеричните предприятия се оплакаха и от 
организирането на информационни кампании от предприятията за оригинални 
лекарства, в които се поставя под съмнение качеството на генеричните 
лекарства. Комисията би искала да припомни, че всички лекарствени продукти 
(без значение дали са оригинални или генерични), разрешени за пускане на 
общностния пазар, подлежат на едни и същи изисквания за качество, 
безопасност и ефикасност. Всяка кампания, която поставя под въпрос този 
факт, пренебрегва основните принципи на предоставянето на разрешения за 
пускане на пазара в ЕС и може да заблуди обществеността. Комисията 
приканва държавите-членки да предприемат действия, по-конкретно въз основа 
на член 97 от Директива 2001/83/ЕО, при установяване на такива кампании на 
тяхна територия. 

4.4. Подобряване на системите на ценообразуване и възстановяване на 
разходите за лекарства и развитие на благоприятстваща конкуренцията 
среда за навлизане на генерични лекарства на пазара 

В хода на секторното разследване много заинтересовани страни изразиха 
загриженост относно забавянията и несигурността, с които се сблъскват в 
рамките на процедурите, свързани със статута на лекарствата по отношение на 
ценообразуването и възстановяването на разходите за лекарства. Според 
предприятията за оригинални лекарства това лишава пациентите от достъп до 
иновационни лекарства и скъсява периода, през който предприятията имат 
изключителни права. Мнението на генеричните предприятия е, че тези 
забавяния ограничават спестяванията, реализирани от здравните органи.  

                                                 
52 С появата на нови технологии като фармакогеномиката, моделирането, съобразено с 

особеностите на отделния пациент, и симулаторите на болести вече става възможно 
разработването на персонализирани лекарства. В дългосрочен план лекарите може да са в 
състояние да използват генетична информация, за да определят правилните лекарства в 
подходящата доза и време. Тази област вече оказва влияние върху бизнес стратегиите на 
предприятията, разработването на клиничните изпитвания и начина на предписване на 
лекарствата. Въпреки че е твърде рано да се каже дали т.нар. технологии „-омика“ наистина ще 
променят коренно сектора, Комисията следи внимателно развитието в областта и ще обмисли 
начините за подпомагането му. 
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Ключовите елементи на контекста, в който Комисията изгражда стратегията си 
в тази област, са основани на препоръките на Фармацевтичния форум, 
съобщението на Комисията от 10 декември 2008 г. за обновена визия за 
фармацевтичния сектор и задълбочения мониторинг на функционирането на 
пазарите във фармацевтичния сектор53. В зависимост от крайния резултат от 
всички тези инициативи Комисията ще проучи евентуалната нужда от 
преразглеждане на съществуващите правила на ЕС в областта на 
ценообразуването и възстановяването на разходите за лекарства 
(Директива 89/105/ЕИО относно прозрачността). 

Комисията приканва всички заинтересовани страни да гарантират спазването 
на установените с Директива 89/105/ЕИО54 относно прозрачността срокове от 
три или шест месеца и ще продължи да проучва всички жалби, които сочат 
неправилно транспониране или системно неспазване на директивата. 
Комисията обръща внимание на заинтересованите страни и върху 
възможността за отнасяне пред националните съдилища на предполагаемо 
неспазване на изискванията на директивата от националните органи и 
насърчава засегнатите страни да вземат предвид тази възможност, в това число 
и исковете за обезщетение, ако счетат за необходимо. 

В Директива 89/105/ЕИО относно прозрачността са предвидени максимални 
срокове за вземането на решения относно цените и възстановяването на 
разходите за лекарства, които срокове не пречат на държавите-членки да 
установят процедури за по-бързо постановяване на решения, ако сметнат това 
за уместно. За да се ускори вземането на решения относно цената и 
възстановяването на разходите за генерични продукти, Комисията приканва 
държавите-членки да обмислят въвеждането на национални разпоредби, с 
които на генеричните продукти се дава автоматичен/незабавен статут по 
отношение на ценообразуването и възстановяването на разходите (т.е. без 
извършване на подробна оценка), когато въз основа на по-висока цена 
съответният оригинален продукт вече е включен в списъка на лекарствата, за 
които се прилага възстановяване на разходите. Това ще намали значително 
административната тежест за всички засегнати страни и ще доведе до по-бърз 
достъп за генеричните продукти. 

Според генеричните предприятия забавянията, свързани с решенията относно 
ценообразуването и възстановяването на разходите за лекарства, понякога се 
дължат на допълнителни изисквания, напр. за информация относно патентния 
статут или допълнителна оценка на биоеквивалентността между оригиналния и 
генеричния продукт. Тези допълнителни изисквания на органите по 
ценообразуването и възстановяването на разходите за лекарства изглежда 

                                                 
53 За подробности вж. препоръките на Фармацевтичния форум (приети през октомври 2008 г. и 

достъпни на адрес http://ec.europa.eu/pharmaforum/), съобщението на Комисията от 10 декември 
2008 г. (COM(2008) 666 от 10.12.2008 г. „Безопасни, иновативни и достъпни лекарства: обновена 
визия за фармацевтичния сектор“) и задълбочения мониторинг на функционирането на пазарите 
във фармацевтичния сектор (цел 7 на посоченото по-горе съобщение). 

54 Конкретните срокове, определени в Директива 89/105/ЕИО, са 90 дни за решенията относно 
цените, 90 дни за решенията относно възстановяването на разходите и 180 дни в случай на 
съвместни процедури. 
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представляват средство за намеса от страна на предприятията за оригинални 
лекарства, а оттам и за удължаване на дадена процедура. 

Комисията отбелязва, че съгласно директивата относно прозрачността 
държавите-членки са длъжни да установят обективни и проверими критерии за 
предоставяне на статут на лекарствата по отношение на ценообразуването и 
възстановяването на разходите, така че компетентните национални органи не 
трябва да добавят критерии или оценки, които не са предвидени в 
националното законодателство. Освен това Комисията е на мнение, че 
оценките на патентния статут и на биоеквивалентността следва да са извън 
правомощията на органите по ценообразуването и възстановяването на 
разходите за лекарства, тъй като те не са нито оборудвани, нито компетентни 
да разглеждат такива въпроси. Когато органите в държавите-членки преценят, 
че заявленията, свързани с ценообразуването и възстановяването на разходите, 
представляват нарушение на патентното право, това също се отразява на 
навлизането на генеричните лекарства на пазара. В тази връзка се подчертава, 
че становището на ЕФФИА, европейската асоциация, представляваща 
предприятията за оригинални лекарства, изразено в рамките на публичната 
консултация по предварителния доклад, е, че подадените от генерични 
предприятия заявления за разрешаване пускането на пазара не се считат за 
нарушение на патентното законодателство. Същата логика следва да се прилага 
за заявленията за статут по отношение на ценообразуването и възстановяването 
на разходите. 

В този контекст предприятията за оригинални лекарства следва да не се 
намесват пред органите по ценообразуването и възстановяването на разходите, 
с цел да повдигат въпроси относно биоеквивалентността или евентуално 
нарушаване на патентното право от генеричния заявител. Комисията смята, че 
процедурите, засягащи ценообразуването и възстановяването на разходите за 
лекарства, са двустранни процедури между заявителя и администрацията. Тъй 
като органите по ценообразуването и възстановяването на разходите не са 
компетентни да оценяват въпроси, свързани с патентите, биоеквивалентността 
и безопасността, държавите-членки следва да не вземат под внимание 
твърденията на трети страни, повдигащи такива въпроси. Освен това те следва 
да гарантират, че намесите на трети страни по принцип се документират добре, 
че са прозрачни за заявителя и че не водят до забавяния при вземането на 
решение относно цената и възстановяването на разходите за лекарства. 

Според предприятията за оригинални лекарства, наред с други фактори, част от 
забавянията за оригиналните лекарства се дължат на трансграничните 
референтни системи, използвани в редица държави-членки, а друга част — на 
тенденцията за фрагментиран процес на вземане на решения на по-
регионално/местно равнище. При все че напълно признава избора на отделните 
държави, Комисията изтъква констатациите от секторното разследване, които 
показват, че трансграничното референтно ценообразуване може да доведе до 
забавяния и понякога дава възможност за злоупотреба (скрити отстъпки от 
публикуваните ценови листи, използвани за референтно ценообразуване). По 
отношение на фрагментирания процес на вземане на решения Комисията 
подчертава, че това е въпрос, който трябва да се разгледа с държавите-членки. 
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Заинтересованите страни и по-специално предприятията за оригинални 
лекарства изразиха недоволство и от несигурността относно 
цените/финансовата полза при разработване на нови лекарства. Специално 
внимание бе обърнато на дублирането на националните оценки, които целят да 
се установи „добавената стойност“ на новото лекарство спрямо 
съществуващите лекарства. Трансграничното сътрудничество по научните 
аспекти на оценките на добавената стойност представлява общ интерес. В това 
отношение Комисията отбелязва, че дублирането на научните оценки в 
държавите-членки води до допълнителни разходи, които в крайна сметка се 
понасят от потребителите/данъкоплатците. Също така съществува риск от 
вземане на противоречащи си решения по въпроси, които по същество са едни 
и същи. Освен това на този етап по-малките държави-членки не винаги 
разполагат с необходимите средства за научни оценки и по този начин не се 
възползват от възможностите, достъпни за по-големите държави-членки. Ето 
защо наскоро бе предложено по програмата за здравеопазването за 2009 г. да се 
финансира съвместно действие относно оценката на здравните технологии. В 
допълнение към това в предложението на Комисията относно прилагането на 
правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване се предвижда 
задълбочаване на сътрудничеството в областта на оценката на здравните 
технологии. Същевременно анализът на рентабилността зависи до голяма 
степен от състоянието на бюджета и здравните приоритети на всяка държава-
членка. 

И накрая, бяха получени мнения относно националните механизми, които 
могат да стимулират конкурентните сили във фармацевтичния сектор, особено 
в генеричния. 

Извършеният в контекста на секторното разследване иконометричен анализ на 
ефекта от навлизането на генерични лекарства на пазара показва, че 
националните режими, при които аптекарите са длъжни да заменят 
оригиналните лекарства с генерични и при които лекарите се насърчават да 
предписват веществото (а не определена марка), благоприятстват ценовата 
конкуренция и навлизането на генеричните лекарства. Същото се отнася и за 
политиките, включващи възстановяване на разходите за лекарства на нивото на 
продукта с най-ниска цена и често коригиране на нивата на възстановяване, с 
цел да се отразят промените на цените на пазара. Също така изглежда, че 
диференциалното поемане от пациентите на част от разходите стимулира 
допълнително ценовата конкуренция. И обратно, използването на пределни 
цени на генеричните лекарства изглежда не благоприятства ценовата 
конкуренция и навлизането на генеричните лекарства. 

С оглед на това Комисията приканва държавите-членки да обмислят, ако не са 
го направили, политики, които улесняват бързото навлизане на генеричните 
лекарства и/или свързаната с тях конкуренция. Понастоящем в рамките на 
създадения с Директива 89/105/ЕИО комитет по прозрачността се обсъждат 
различни възможни варианти на политиките, с които да се постигне тази цел. 

Някои държави-членки са реализирали значителни икономии в полза на 
потребителите благодарение на провеждането от здравните осигурители на 
търгове или подобни процеси за някои генерични продукти. Тези системи 
могат да допринесат за гарантиране на това, че намаленията на цените от 
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генеричните предприятия не остават в дистрибуторската система, а стигат до 
потребителите. Търговете могат да са много мощен инструмент за намаляване 
на бюджетните разходи за обществено здравеопазване, но в същото време при 
определяне на тръжните условия трябва да се вземат предвид и последиците в 
средносрочен и дългосрочен план (напр. срокът на възлагане не трябва да води 
до затваряне на пазара). От основно значение е и провеждането на тези търгове 
да става в съответствие с европейското законодателство (напр. 
законодателството в областта на обществените поръчки). 

Комисията ще улесни сътрудничеството между държавите-членки и обмена на 
добри практики в областта на политиките за генеричните лекарства в рамките 
на съответните дискусионни платформи, като например комитета по 
прозрачността, създаден с Директива 89/105/ЕИО. 

5. ПЪТЯТ НАПРЕД 

Секторното разследване потвърждава, че генеричните лекарства не винаги 
навлизат на пазара толкова бързо, колкото е възможно съгласно настоящата 
правна рамка. То показва, че практиките на предприятията са една от 
причините за това и че различни други условия също могат да имат важна роля. 
Секторното разследване потвърждава и спада на броя на новите лекарства, 
достигащи до пазара, и изтъква някои практики на предприятията, които наред 
с други фактори може да допринасят за това явление. В момента се извършва 
допълнително наблюдение на пазара, за да се установят другите фактори, които 
вероятно оказват влияние в този контекст. 

В отговор на установените в хода на секторното разследване проблеми 
Комисията ще засили контрола на сектора по отношение на законодателството 
на ЕО в областта на конкуренцията и ще образува конкретни дела, където това 
е необходимо. Вече е даден ход на първото действие за налагане на спазването 
на законите. За да се намали рискът от сключване на споразумения за сметка на 
потребителите, Комисията ще обмисли и извършването на допълнително 
фокусирано наблюдение на споразуменията, които ограничават навлизането на 
генерични лекарства на пазара и включват трансфер на стойност от 
предприятие за оригинални лекарства към генерично предприятие. 

Що се отнася до регулаторната рамка, въз основа на направените от нея 
констатации в рамките на секторното разследване Комисията потвърждава 
отново спешната нужда от създаване на патент на Общността и на единна 
специализирана система за патентно съдопроизводство в Европа, които според 
секторното разследване получават засилена подкрепа от фармацевтичния 
сектор. По отношение на патентното законодателство секторното разследване 
също потвърди напълно значението на последните инициативи на 
Европейското патентно ведомство за осигуряване на високо качество на 
издаваните патенти и за ускоряване на процедурите („вдигане на летвата“). 

Колкото до разрешаването на пускането на пазара, Комисията ще съсредоточи 
вниманието си върху пълното прилагане и ефективното спазване на 
регулаторната рамка, напр. по отношение на патентното обвързване и 
спазването на сроковете в процедурите за одобрение. Комисията припомня, че 
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в общностното законодателство за фармацевтичните продукти не са 
предвидени подаване на мнения от трета страна и още по-малко официални 
намеси в хода на оценяването на заявление за разрешаване пускането на пазара. 
Тя приканва органите, отговарящи за разрешаване пускането на пазара, да 
гарантират, че подаването на мнения от трети страни, които не могат да не 
бъдат взети под внимание, е добре документирано и прозрачно за заявителя, 
както и да направят всичко необходимо, така че то да не води непременно до 
забавяния за заявителите. 

По отношение на ценообразуването и възстановяването на разходите за 
лекарства Комисията приканва държавите-членки да обмислят (въвеждането 
на) разпоредби, с които на генеричните продукти автоматично/незабавно се 
дава статут относно ценообразуването и възстановяването на разходите, когато 
съответният оригинален продукт вече има такъв статут. Освен това държавите-
членки следва да не вземат под внимание мненията на трети страни, посочващи 
проблеми, свързани с патентите, биоеквивалентността или сигурността. 
Държавите-членки следва да гарантират, че подаването на мнения от трети 
страни, които не могат да не бъдат взети под внимание, пред органите по 
ценообразуването и възстановяването на разходите за лекарства е добре 
документирано и прозрачно за заявителя, както и да направят всичко 
необходимо, така че намесата да не води до ненужни забавяния за заявителите. 
И накрая, Комисията приканва държавите-членки да обмислят, ако не са го 
направили, политики, които улесняват бързото навлизане на генеричните 
лекарства и/или свързаната с тях конкуренция. Комисията ще улесни 
сътрудничеството между държавите-членки и обмена на добри практики в 
областта на политиките за генеричните лекарства. В зависимост от крайния 
резултат от различните инициативи55 Комисията ще проучи евентуалната 
нужда от преразглеждане на съществуващите правила на ЕС в областта на 
ценообразуването и възстановяването на разходите за лекарства 
(Директива 89/105/ЕИО относно прозрачността). 

Въз основа на целите, очертани в настоящото съобщение, Комисията ще 
продължи да провежда конструктивен диалог с всички заинтересовани страни, 
за да гарантира, че иновационният потенциал на фармацевтичната индустрия 
на Общността може да се развива пълноценно и че пациентите се ползват от 
по-добър достъп до безопасни и иновационни лекарства на приемливи цени без 
неоснователно забавяне. 

                                                 
55 Препоръки на Фармацевтичния форум, съобщение на Комисията от 10 декември 2008 г. за 

обновена визия за фармацевтичния сектор и задълбочен мониторинг на функционирането на 
пазарите във фармацевтичния сектор. 
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