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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης για την έρευνα στο φαρµακευτικό κλάδο 

1. Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο τοµέας των φαρµάκων έχει ζωτική σηµασία για την υγεία των ευρωπαίων πολιτών 
οι οποίοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, καινοτόµα και προσιτά φάρµακα. 
Το 2007 δαπανήθηκαν κατά µέσο όρο 430 ευρώ για φάρµακα για κάθε πολίτη της 
ΕΕ και το ποσό αυτό θα συνεχίσει ενδεχοµένως να αυξάνεται µε τη γήρανση του 
πληθυσµού στην Ευρώπη. Συνολικά, κατά το 2007, η αξία της αγοράς φαρµάκων για 
ανθρώπινη χρήση στην ΕΕ που χορηγούνται µε ιατρική συνταγή και αυτών που 
χορηγούνται χωρίς συνταγή υπερέβη τα 138 δισεκατ. ευρώ σε τιµές εργοστασίου και 
τα 214 δισεκατ. ευρώ σε τιµές λιανικής. 

Η εν λόγω έκθεση εντάσσεται στις καθιερωµένες πολιτικές και πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής στον τοµέα των φαρµάκων και συγκεκριµένα τη στρατηγική της 
Λισαβόνας, τη στρατηγική της Επιτροπής για τα δικαιώµατα βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας1, την ανακοίνωση για ένα ανανεωµένο όραµα για το φαρµακευτικό 
τοµέα2 και την πρωτοβουλία για τα καινοτόµα φάρµακα3. Η έκθεση αυτή πρέπει 
επίσης να εξεταστεί παράλληλα µε τις κανονιστικές δραστηριότητες της Επιτροπής 
που αφορούν ιδίως, την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των 
φαρµάκων4, τη διαφάνεια των εθνικών διαδικασιών καθορισµού των τιµών των 
φαρµάκων και την ασφαλιστική τους κάλυψη5 καθώς και την προστασία των 
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Πράγµατι, λόγω της σηµασίας της 
φαρµακευτικής βιοµηχανίας για την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση, 
καθώς και του ρόλου που διαδραµατίζει για τη δηµόσια υγεία, η Επιτροπή έχει 
δεσµευθεί να εφαρµόσει πολιτικές που δηµιουργούν ένα περιβάλλον που ευνοεί τη 
διασφάλιση της βιωσιµότητας του εν λόγω κλάδου. 

Συνεπώς η έρευνα στον κλάδο συνδέεται και µε άλλες πρωτοβουλίες της Επιτροπής 
που αποσκοπούν στην παροχή ασφαλών, αποτελεσµατικών και προσιτών φαρµάκων 
στους ευρωπαίους ασθενείς, ενώ παράλληλα δηµιουργούν ένα επιχειρηµατικό 

                                                 
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 2008 για µια στρατηγική για την Ευρώπη στον τοµέα των 

δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, COM(2008)465 τελικό. 
2 Βλέπε ιδίως την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης ∆εκεµβρίου 2008 (COM (2008) 666 της 

10.12.2008: ασφαλή, καινοτόµα και προσβάσιµα φάρµακα: ένα ανανεωµένο όραµα για το 
φαρµακευτικό τοµέα). 

3 Η πρωτοβουλία για τα καινοτόµα φάρµακα είναι µια εταιρική σχέση δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 
µεταξύ της φαρµακευτικής βιοµηχανίας που εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία 
Φαρµακευτικών Βιοµηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που 
εκπροσωπούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπε: http://imi.europa.eu/index_en.html. 

4 Βλέπε για παράδειγµα τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 και την οδηγία 2004/27/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 που τροποποιεί την οδηγία 
2001/83/ΕΚ. 

5 Οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης ∆εκεµβρίου 1988 σχετικά µε τη διαφάνεια των µέτρων που ρυθµίζουν 
τον καθορισµό των τιµών των φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους των στα 
πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστηµάτων υγείας. 
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περιβάλλον που προωθεί την έρευνα, ενισχύει τη χρήσιµη καινοτοµία και στηρίζει 
την ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας6. 

Ο κεντρικός ρόλος της καινοτοµίας 

Ο ρόλος της καινοτοµίας στο φαρµακευτικό κλάδο είναι καθοριστικός. Χάρη στις 
καινοτοµίες στον τοµέα των φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση, παρασχέθηκαν σε 
ασθενείς θεραπείες που ήταν αδιανόητες πριν από µερικές δεκαετίες. Επιπλέον, η 
έλλειψη κατάλληλης θεραπείας για πολλές ασθένειες απαιτεί συνεχείς καινοτόµες 
προσπάθειες για την επινόηση νέων φαρµάκων. Χωρίς τις πολύ σηµαντικές 
προσπάθειες στον τοµέα της Ε&Τ από τις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων 
σκευασµάτων και από τους λοιπούς ενδιαφερόµενους φορείς (π.χ. πανεπιστήµια) δεν 
θα προέκυπταν τα οφέλη αυτά. 

Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας αποτελούν κεντρικό στοιχείο για την 
προώθηση της καινοτοµίας. Η προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 
είναι σηµαντική για όλους τους τοµείς της οικονοµικής ζωής και έχει εξέχουσα 
σηµασία για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Αποκτά ωστόσο ιδιαίτερη σηµασία για 
το φαρµακευτικό κλάδο λόγω της ανάγκης να αντιµετωπιστούν τα τρέχοντα και τα 
ανακύπτοντα προβλήµατα στον τοµέα της υγείας και του µεγάλου κύκλου ζωής των 
προϊόντων (περιλαµβανοµένου του µακρού χρόνου ανάπτυξης). Ο φαρµακευτικός 
κλάδος στην ΕΕ παρουσιάζει πράγµατι έναν από τους υψηλότερους δείκτες 
επενδύσεων σε Ε&Τ στην Ευρώπη και βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στα δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας για την προστασία της καινοτοµίας. Οι περίοδοι 
αποκλειστικής εκµετάλλευσης που εξασφαλίζονται µέσω του δικαίου ευρεσιτεχνίας 
και άλλων µηχανισµών (συµπληρωµατικό πιστοποιητικό προστασίας, 
αποκλειστικότητα των δεδοµένων) παρέχουν κίνητρα στις εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων σκευασµάτων να συνεχίσουν το καινοτόµο έργο τους. 

Η Επιτροπή, η οποία έχει δεσµευθεί να προωθήσει την καινοτοµία µέσω των 
δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, συµπεριλαµβανοµένων των διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση του 2007 για τα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας7 και στην προαναφερόµενη ανακοίνωση του 2008 για µια στρατηγική 
στον τοµέα των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, υπογραµµίζει την ανάγκη 
για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας υψηλής ποιότητας που χορηγούνται µε 
αποτελεσµατικές και οικονοµικά προσιτές διαδικασίες και παρέχουν σε όλους τους 
ενδιαφερόµενους την απαιτούµενη ασφάλεια δικαίου. 

Η ανάγκη διατήρησης των δηµόσιων προϋπολογισµών υπό έλεγχο 

Εξάλλου, είναι κοινά αποδεκτό ότι οι δηµόσιοι προϋπολογισµοί, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών για 
την υγεία, υπόκεινται σε σηµαντικούς περιορισµούς. Ο ανταγωνισµός, ιδίως ο 
προερχόµενος από γενόσηµα φάρµακα, είναι ουσιαστικής σηµασίας για να 

                                                 
6 Βλέπε πέραν των ανωτέρω, το φόρουµ υψηλού επιπέδου για τα φάρµακα 

(http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/final_conclusions_en.pdf), καθώς και τις εκπονούµενες 
εκθέσεις παρακολούθησης της αγοράς. 

7 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενίσχυση του συστήµατος των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στην 
Ευρώπη», COM(2007)165 τελικό. 
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διατηρηθούν υπό έλεγχο οι δηµόσιοι προϋπολογισµοί και να εξακολουθήσει να 
υπάρχει ευρεία πρόσβαση στα φάρµακα προς όφελος των καταναλωτών/ασθενών. 

Στο πλαίσιο αυτό, στα τελικά συµπεράσµατα και συστάσεις του 
πραγµατοποιηθέντος σε υψηλό επίπεδο φόρουµ για τα φάρµακα8 χαιρετίζεται η 
κοινή άποψη των ενδιαφερόµενων φορέων ότι οι πολιτικές τιµολόγησης και 
ασφαλιστικής κάλυψης πρέπει να διασφαλίζουν µεταξύ άλλων τον έλεγχο των 
φαρµακευτικών δαπανών των κρατών µελών. Στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζεται ότι τα 
γενόσηµα φάρµακα παρέχουν στους ασθενείς και στους καλύπτοντες τις δαπάνες τη 
δυνατότητα παροχής παρόµοιων θεραπειών σε χαµηλότερο κόστος, αποδεσµεύοντας 
παράλληλα κονδύλια για τη χρηµατοδότηση νέων καινοτόµων φαρµάκων9. Όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωση για ένα ανανεωµένο όραµα για το φαρµακευτικό 
τοµέα10, «πολλά κράτη µέλη αναγνωρίζουν το γεγονός ότι τα γενόσηµα φάρµακα 
συµβάλλουν αποφασιστικά στον περιορισµό των δαπανών τους για την υγεία στις 
οικείες πρακτικές επιστροφής εξόδων και χορήγησης των φαρµάκων. Ο 
ανταγωνισµός µεταξύ προϊόντων που δεν είναι κατοχυρωµένα µε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας επιτρέπει τη χορήγηση οικονοµικά προσιτής φαρµακευτικής αγωγής 
σε περισσότερους ασθενείς που στερούνται των αναγκαίων οικονοµικών πόρων. Τα 
χρήµατα που εξοικονοµούνται κατά τον τρόπο αυτό επιτρέπουν τη χρηµατοδότηση 
καινοτόµων φαρµάκων. Συνεπώς, όλοι οι συντελεστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
τα γενόσηµα φάρµακα θα µπορούν να εισέρχονται στην αγορά µετά τη λήξη ισχύος 
του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και των ρυθµίσεων προστασίας της 
αποκλειστικότητας των δεδοµένων και ότι θα αποτελούν αντικείµενο 
αποτελεσµατικού ανταγωνισµού». 

Ειδικότερα, η είσοδος των γενόσηµων φαρµάκων στην αγορά πρέπει να γίνεται 
χωρίς περιττές ή αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να 
αξιοποιήσουν πλήρως τη δυνατότητα πραγµατοποίησης οικονοµιών στους 
προϋπολογισµούς τους µέσω της χρησιµοποίησης γενόσηµων προϊόντων, θα 
χρειαστεί επίσης να εξετάσουν τη λήψη µέτρων που διευκολύνουν την ταχεία 
διείσδυση γενόσηµων στην αγορά, σε ότι αφορά τον όγκο, και τον αποτελεσµατικό 
ανταγωνισµό στις τιµές µεταξύ των παραγωγών των προϊόντων αυτών. 

Πρόσφατες αλλαγές στον κλάδο 

Η φαρµακευτική βιοµηχανία υπόκειται σε σηµαντικές αλλαγές. Πολλά από τα 
φάρµακα µε τις υψηλότερες πωλήσεις («blockbuster», δηλαδή φάρµακα των οποίων 
ο ετήσιος συνολικός κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 1 δισεκατ. δολάρια ΗΠΑ) τα 
οποία αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µέρος των πωλήσεων και των κερδών των 
µεγάλων εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων φαρµάκων, δεν προστατεύονται πλέον τα 
τελευταία έτη από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και ακόµη περισσότερα θα πάψουν να 
προστατεύονται κατά τα επόµενα έτη. Ταυτόχρονα, παρά την αύξηση των 
επενδύσεων σε Ε&Τ, για τις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων φαίνεται 
να αποτελεί πρόκληση η αναπλήρωση της αλυσίδας παραγωγής προϊόντων και ο 

                                                 
8 http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/final_conclusions_en.pdf. 
9 Φόρουµ υψηλού επιπέδου για τα φάρµακα : κατευθυντήριες αρχές για βέλτιστες πρακτικές σε σχέση µε 

την εφαρµογή πολιτικής στον τοµέα της τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης 
(http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/pricing_principles_en.pdf). 

10 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης ∆εκεµβρίου 2008 (COM (2008) 666 της 10.12.2008: ασφαλή, 
καινοτόµα και προσβάσιµα φάρµακα: ένα ανανεωµένο όραµα για το φαρµακευτικό τοµέα). 
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αριθµός των νέων φαρµάκων που εµφανίζονται στην αγορά έχει µειωθεί. Το γεγονός 
αυτό, σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, καθιστά τις εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων όλο και περισσότερο εξαρτώµενες από τα ήδη κυκλοφορούντα προϊόντα 
τους που σηµειώνουν τις υψηλότερες πωλήσεις και τα οποία, αναπόφευκτα, 
επιθυµούν να διατηρήσουν για το µεγαλύτερο δυνατό διάστηµα. Σε ορισµένα έτη, η 
µείωση των νέων φαρµάκων που εισέρχονται στην αγορά θα επηρεάσει και τις 
εταιρείες παραγωγής γενόσηµων, οι οποίες θα µπορούν να θέσουν σε κυκλοφορία 
λιγότερα γενόσηµα σκευάσµατα. 

Κατά τα τελευταία έτη εντάθηκε στον κλάδο η τάση ενοποίησης. Εταιρείες 
παραγωγής αρχέτυπων προέβησαν στην απόκτηση εταιρειών τόσο αρχέτυπων όσο 
και γενόσηµων σκευασµάτων. Οι µικρότερες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων, που 
συχνά βασίζονται στη βιοτεχνολογία, δύνανται να κατασκευάσουν εν δυνάµει νέα 
φάρµακα για να καλύψουν το κενό στην αλυσίδα παραγωγής των εταιρειών 
αρχέτυπων σκευασµάτων. Παράλληλα, αρκετές µεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων επενδύουν στην αναπτυσσόµενη αγορά γενόσηµων αποκτώντας τον 
έλεγχο εταιρειών παραγωγής γενόσηµων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν τη 
διαφοροποίηση της δοµής του κινδύνου και µπορούν να δηµιουργήσουν ευκαιρίες 
για να εισέλθουν σε νέες γεωγραφικές αγορές. Τέλος, έχουν πραγµατοποιηθεί 
διάφορες συγχωνεύσεις µεταξύ εταιρειών παραγωγής γενόσηµων µάλλον για λόγους 
οικονοµιών κλίµακας και ευκαιριών σε νέες γεωγραφικές αγορές. Ο στόχος του 
ελέγχου των συγχωνεύσεων στην ΕΕ είναι να επιτραπούν οι ενοποιήσεις του είδους 
αυτού εφόσον δεν οδηγούν σε σηµαντική παρακώλυση του αποτελεσµατικού 
ανταγωνισµού. 

Πεδίο της έρευνας 

Λόγω της σηµασίας της καλής λειτουργίας του φαρµακευτικού κλάδου και της 
παρουσίας ορισµένων δεικτών από τους οποίους συνάγεται ότι ο ανταγωνισµός στην 
αγορά των φαρµάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να µην λειτουργεί 
ικανοποιητικά, η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα στο φαρµακευτικό κλάδο στις 15 
Ιανουαρίου 200811. Η έρευνα επιδίωξε ιδίως να εξετάσει τους λόγους στους οποίους 
οφείλονται οι παρατηρηθείσες καθυστερήσεις στην είσοδο γενόσηµων σκευασµάτων 
στην αγορά και η διαφαινόµενη στον τοµέα της καινοτοµίας ύφεση που απορρέει 
από τον αριθµό των νέων φαρµάκων που εισέρχονται στην αγορά. Οι κλαδικές 
έρευνες επιτρέπουν στην Επιτροπή να συγκεντρώσει πληροφορίες για την εφαρµογή 
των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες σε κλάδους της οικονοµίας αποτελούν εργαλείο 
δυνάµει της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού της ΕΚ12, η έρευνα εστιάζεται κυρίως 

                                                 
11 Απόφαση της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2008 για έναρξη έρευνας στο φαρµακευτικό κλάδο 

δυνάµει του άρθρου 17 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συµβουλίου (υπόθεση αριθ. 
COMP/D2/39.514). 

12 Το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο 1 του κανονισµού 1/2003 του Συµβουλίου προβλέπει: «Όταν η 
πορεία των εµπορικών συναλλαγών µεταξύ κρατών µελών, η δυσκαµψία των τιµών ή άλλες 
περιστάσεις δηµιουργούν υπόνοιες για πιθανό περιορισµό ή στρέβλωση του ανταγωνισµού στο 
εσωτερικό της κοινής αγοράς, η Επιτροπή δύναται να διεξαγάγει την έρευνά της σε συγκεκριµένο 
κλάδο της οικονοµίας ή σε συγκεκριµένους τύπους συµφωνιών σε διάφορους κλάδους. Στο πλαίσιο της 
έρευνας αυτής, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τις σχετικές επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, καθώς επίσης να 
διενεργήσει κάθε αναγκαίο προς τούτο έλεγχο.» 



 

EL 5   EL 

στη συµπεριφορά των επιχειρήσεων. Η έρευνα επικεντρώνεται στις πρακτικές που 
εφαρµόζουν ενδεχοµένως οι εταιρείες για να εµποδίσουν ή να καθυστερήσουν τον 
ανταγωνισµό στον τοµέα των γενόσηµων σκευασµάτων, καθώς και για να 
εµποδίσουν ή να καθυστερήσουν την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων των 
εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων. Ο πρωταρχικός στόχος της έρευνας 
είναι συνεπώς η ανταγωνιστική σχέση µεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων και 
γενόσηµων σκευασµάτων, καθώς και µεταξύ των εταιρειών αρχέτυπων 
σκευασµάτων. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή επέλεξε για ενδελεχή ανάλυση 43 
εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων και 27 εταιρείες παραγωγής γενόσηµων 
σκευασµάτων. Οι εταιρείες αυτές αντιπροσωπεύουν το 80% του σχετικού κύκλου 
εργασιών στην ΕΕ και πρόκειται συνήθως για εταιρείες ευρύτερης κλίµακας που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη µέλη. 

∆εδοµένου ότι η βιοµηχανία διέπεται από αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο και η 
συµπεριφορά των εταιρειών πρέπει να αξιολογείται δυνάµει του υπάρχοντος 
κανονιστικού πλαισίου, η έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στον κλάδο εξέτασε 
επίσης, σε γενικές γραµµές, πτυχές του κανονιστικού πλαισίου, την εφαρµογή του 
και τις εικαζόµενες αδυναµίες που ανέφεραν οι ενδιαφερόµενοι. Για το σκοπό αυτό 
εστιάστηκε στη νοµοθεσία που διέπει τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τις άδειες 
κυκλοφορίας των φαρµάκων, την τιµολόγηση και την ασφαλιστική κάλυψή τους. 

Πεδίο του προϊόντος: Η έρευνα αφορά τα φάρµακα που χορηγούνται µε ιατρική 
συνταγή για ανθρώπινη χρήση. Τα φαρµακευτικά προϊόντα που διατίθενται χωρίς 
ιατρική συνταγή (OTC), τα φαρµακευτικά προϊόντα για χρήση στην κτηνιατρική, οι 
ιατρικές συσκευές και οι υγειονοµικές υπηρεσίες δεν αποτελούν αντικείµενο της εν 
λόγω έρευνας. Επιλέχθηκε δείγµα 219 φαρµάκων για ενδελεχή εξέταση. Τα 
επιλεχθέντα φάρµακα αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% του συνολικού κύκλου 
εργασιών των συνταγογραφούµενων φαρµάκων στην ΕΕ το 2007. 

Γεωγραφικό πεδίο: Το γεωγραφικό πεδίο της έρευνας καλύπτει τα 27 κράτη µέλη 
που απαρτίζουν σήµερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ορισµένους τοµείς η ανάλυση 
περιορίστηκε σε µικρότερη επιλογή κρατών µελών. Η δυνατότητα σύγκρισης µε 
άλλες γεωγραφικές περιφέρειες ήταν πολύ περιορισµένη. Από αυτό συνάγεται 
εξάλλου ότι η έρευνα και τα πορίσµατά της αφορούν κυρίως την ΕΕ και ως εκ 
τούτου δεν µπορεί να γίνει παρέκτασή τους σε άλλες περιοχές του κόσµου µε 
διαφορετικά κανονιστικά καθεστώτα π.χ. στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Χρονικό πεδίο: Η έρευνα αφορά την περίοδο 2000-2007, αλλά για ορισµένους τοµείς 
ζητήθηκαν ενηµερωµένα στοιχεία µέχρι τον Ιούνιο του 2008. Πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής έλαβαν χώρα διάφορες αλλαγές, 
όπως η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 25 και στη συνέχεια σε 27 κράτη 
µέλη. Επιπλέον, το 2005 τέθηκαν σε ισχύ σηµαντικές αλλαγές στο φαρµακευτικό 
κανονιστικό πλαίσιο οι οποίες αποσκοπούσαν µεταξύ άλλων στη διευκόλυνση της 
εισόδου των γενόσηµων σκευασµάτων13, π.χ. η εισαγωγή της καλούµενης διάταξης 
«Bolar»14. Ορισµένοι από τους νέους κανόνες (συγκεκριµένα οι νέοι εναρµονισµένοι 

                                                 
13 Βλέπε για παράδειγµα την οδηγία 2004/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

31ης Μαρτίου 2004 που τροποποιεί την οδηγία 2001/83/ΕΚ. 
14 Άρθρο 10 παράγραφος 6 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/27/ΕΚ: η 

διάταξη αυτή επρόκειτο να µεταφερθεί από τα κράτη µέλη µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2005. Πριν από 
την εισαγωγή της διάταξης «Bolar» στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, οι προ της λήξης των διπλωµάτων 
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κανόνες για τα δεδοµένα και την αποκλειστικότητα στην εµπορία) δεν προβλέπεται 
να τεθούν στην πράξη σε ισχύ πριν από το 2013 καθώς οι νέες περίοδοι προστασίας 
εφαρµόζονται για τα προϊόντα των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων για τα οποία 
έχει υποβληθεί αίτηση και έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας µετά τη θέση σε ισχύ των 
εν λόγω κανόνων το 2005. 

Ορολογία: Για να αποτυπώσει πλήρως την ανταγωνιστική διαδικασία από την 
εµπορική προοπτική, η έκθεση χρησιµοποιεί την ορολογία και τις έννοιες των 
επιχειρήσεων για να περιγράψει ορισµένα είδη διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, προϊόντα 
και σχετικές στρατηγικές. Υπογραµµίζεται ότι οι εν λόγω όροι και έννοιες δεν 
προσδιορίζονται στη νοµοθεσία περί ευρεσιτεχνίας. Η χρησιµοποίησή τους στο 
πλαίσιο της έρευνας δεν συνιστά υπόδειξη ότι οι εν λόγω όροι και έννοιες πρέπει να 
ισχύουν στο δίκαιο ευρεσιτεχνίας. Οµοίως, δεν υπάρχει πρόθεση αρνητικής 
συνδήλωσης, ιδίως µε όρους όπως «αρχικά/παράγωγα» διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, 
«αµυντικές στρατηγικές διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας» και «δέσµες (clusters) ή 
συστάδες (thickets) διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας», καθώς οι αιτήσεις αξιολογούνται µε 
βάση τα καταστατικά κριτήρια για την κατοχύρωση της προστασίας µε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας (δηλ. καινοτοµία, εφευρετική δραστηριότητα και βιοµηχανική 
εφαρµογή), και τούτο ανεξαρτήτως του σταδίου κατά το οποίο υποβλήθηκαν οι 
αιτήσεις, της πρόθεσης των αιτούντων κατά την υποβολή αίτησης δικαιωµάτων 
ευρεσιτεχνίας ή της αντιµετώπισης των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στα έγγραφα 
εσωτερικής στρατηγικής της επιχείρησης. Η έννοια «παράγωγο δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας» δεν πρέπει λοιπόν να ερµηνευτεί ότι υποδηλώνει δίπλωµα 
χαµηλότερης ποιότητας ή αξίας αλλά απλά ένα δίπλωµα που - από χρονική 
αποκλειστικά άποψη - έπεται του αρχικού. Όσον αφορά τις αµυντικές στρατηγικές 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, αποτελούν εγγενές χαρακτηριστικό του οικείου 
συστήµατος για την εξασφάλιση δικαιωµάτων αποκλειστικής εκµετάλλευσης. Η 
έννοια συνεπώς του «διπλώµατος ευρεσιτεχνίας αµυντικού χαρακτήρα» δεν πρέπει 
να ερµηνευτεί ότι χαρακτηρίζει διπλώµατα κατώτερης ποιότητας ή αξίας αλλά ότι 
προσπαθεί να αποδώσει την ταξινόµηση από τη βιοµηχανία του είδους αυτού 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας από την εµπορική προοπτική. 

Θέµατα που δεν καλύφθηκαν ή καλύφθηκαν µόνο εν µέρει: Σύµφωνα µε την απόφαση 
για την έναρξή της, η έρευνα δεν εξετάζει λεπτοµερώς ενδεχόµενες αδυναµίες στην 
αλυσίδα διανοµής, η οποία αποτελεί επί του παρόντος αντικείµενο παρακολούθησης 
της αγοράς15, ούτε τους φραγµούς στο παράλληλο εµπόριο στον φαρµακευτικό 

                                                                                                                                                         
ευρεσιτεχνίας αναπτυξιακές εργασίες δεν ρυθµίζονταν σε επίπεδο ΕΕ. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες 
παραγωγής γενόσηµων πραγµατοποιούσαν την ανάπτυξη των προϊόντων τους και τις σχετικές δοκιµές 
σε χώρες όπου είχε ήδη λήξει η ισχύς του αρχικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή όπου δεν υπήρχε 
σχετική προστασία, εκτός της ΕΕ ή σε ευρωπαϊκές χώρες όπου ίσχυε διάταξη τύπου «Bolar» ή σε 
κράτη µέλη της ΕΕ όπου οι πειραµατικές εργασίες επιτρέπονταν σε ορισµένες περιπτώσεις (βλ. τµήµα 
B.2.2.1 του τεχνικού παραρτήµατος). 

15 Βλέπε: έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Market Monitoring: State of Play and 
Envisaged Follow-Up», στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13688_en.pdf (βλέπε ιδίως τµήµα 4 
παράγραφος 5 για την παρακολούθηση του λιανικού τοµέα). Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής «The Single Market Review: one year on» στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/smr_oneyear_en.pdf (βλέπε ιδίως σελίδα 11 
παράγραφο 3 και το επόµενο τετραγωνίδιο για την παρακολούθηση της αγοράς ως τµήµα της συνέχειας 
στην επισκόπηση της ενιαίας αγοράς 2007). 



 

EL 7   EL 

κλάδο.16 Η έρευνα στον κλάδο δεν εστιάστηκε στον ανταγωνισµό µεταξύ εταιρειών 
παραγωγής γενόσηµων ο οποίος γενικά διεξάγεται µε βάση τις τιµές, καθώς ο 
ενδεχόµενος καθορισµός τιµών ή/και οι συµφωνίες κατανοµής της αγοράς µεταξύ 
ανταγωνιστών καλύπτονται από το άρθρο 81 ΕΚ και - υπό τις επικρατούσες 
περιστάσεις - η έρευνα δεν κρίθηκε ότι αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για την 
ανάλυση πιθανών αδυναµιών στο τµήµα αυτό της αγοράς. Ωστόσο, η έκθεση 
εξετάζει τις εθνικές πολιτικές που έχουν επίπτωση στη διείσδυση των γενόσηµων 
σκευασµάτων στην αγορά και στις τιµές. Τέλος, δεδοµένου ότι η νοµική βάση για 
την έναρξη έρευνας σε κλάδο είναι το δίκαιο ανταγωνισµού της ΕΕ, η έρευνα στον 
κλάδο δεν ανέλυσε ποιοι άλλοι σηµαντικοί παράγοντες - εκτός από τη συµπεριφορά 
των επιχειρήσεων - θα µπορούσαν να έχουν συµβάλει στην ύφεση της καινοτοµίας 
που διαπιστώθηκε λόγω της εισόδου στην αγορά λιγότερων νέων φαρµάκων. 
Μεταξύ των λόγων που προβλήθηκαν από τη βιοµηχανία περιλαµβάνονται οι 
αυξηµένες επιστηµονικές δυσκολίες, το υψηλό ποσοστό απωλειών κατά το 
τελευταίο στάδιο ανάπτυξης του προϊόντος λόγω απροθυµίας ανάληψης 
κανονιστικών κινδύνων και η αβεβαιότητα σχετικά µε τα οικονοµικά οφέλη. 

Παρακολούθηση της αγοράς στο φαρµακευτικό κλάδο 

Εκτός από την έρευνα στον κλάδο, η Επιτροπή διενεργεί επί του παρόντος και άλλη 
παρακολούθηση του φαρµακευτικού κλάδου17, στόχος της οποίας είναι να εκπονήσει 
µια ολοκληρωµένη, συγκριτική και µακροοικονοµική ανάλυση της αγοράς 
φαρµακευτικών προϊόντων της ΕΕ. Οι ενέργειες αυτές παρακολούθησης της αγοράς 
θα καλύψουν ορισµένους από τους τοµείς που δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο της 
έρευνας του κλάδου όπως οι αλυσίδες διανοµής ή οι τάσεις στην ΕΕ όσον αφορά την 
πρόσβαση στα φάρµακα ή τις δαπάνες για καινοτοµία. 

Οδηγίες όσον αφορά τη νοµοθεσία στον τοµέα του ανταγωνισµού: Είναι σηµαντικό να 
υπογραµµιστεί ότι ενώ η έκθεση αναλύει πρωταρχικά τη συµπεριφορά των 
επιχειρήσεων, δεν προσδιορίζει ατοµικές υποθέσεις παραβάσεων ούτε παρέχει 
οδηγίες όσον αφορά το συµβιβάσιµο των εξεταζόµενων πρακτικών µε τους κανόνες 
ανταγωνισµού της ΕΚ. Ωστόσο, η έκθεση παρέχει στην Επιτροπή το σχετικό πλαίσιο 
και µια τεκµηριωµένη βάση για να αποφασίσει εάν και πότε πρέπει να αναληφθεί 
περαιτέρω δράση, περιλαµβανοµένης της δράσης επιβολής. 

Στάδια της έρευνας 

Με την έναρξη της έρευνας οι υπηρεσίες της Επιτροπής διενήργησαν αρχικές 
επιθεωρήσεις και συγκέντρωσαν µε βάση τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών, 
στοιχεία και άλλες πληροφορίες από ευρύ φάσµα ενδιαφεροµένων και κυρίως από 
τις επιλεχθείσες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων και γενόσηµων σκευασµάτων. 

                                                 
16 Βλέπε για την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού στο παράλληλο εµπόριο στον 

φαρµακευτικό κλάδο την απόφαση του ∆ικαστηρίου των ΕΚ της 16 Σεπτεµβρίου 2008 
(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις 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 Σωτ. Λέλος και Σια). Βλέπε επίσης εκκρεµούσα 
υπόθεση C-501/06 P GlaxoSmithKline Services κατά Επιτροπής. 

17 Βλέπε: έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Market Monitoring: State of Play and 
Envisaged Follow-Up» στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13688_en.pdf (βλέπε ιδίως τµήµα 4 
παράγραφος 6 για το φαρµακευτικό κλάδο). 
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Η Επιτροπή πραγµατοποίησε επίσης ευρείες διαβουλεύσεις µε ενδιαφερόµενους 
όπως οι βιοµηχανικές ενώσεις, οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και των ασθενών, 
οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ενώσεις ιατρών, φαρµακοποιών και νοσοκοµείων, το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (EΓ∆Ε) και τα εθνικά γραφεία 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, οι εθνικές αρχές ανταγωνισµού και άλλες εθνικές αρχές. 

Η Επιτροπή παρουσίασε την προκαταρκτική της έκθεση για την έρευνα στο 
φαρµακευτικό κλάδο18 στις 28 Νοεµβρίου 2008. Το προκαταρκτικό συµπέρασµα 
στο οποίο κατέληξε είναι ότι οι συµπεριφορές των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων 
σκευασµάτων συνέβαλαν στην καθυστερηµένη είσοδο των γενόσηµων στην αγορά 
καθώς και στις δυσχέρειες στην καινοτοµία ενώ επεσήµανε και την ύπαρξη άλλων 
πιθανών παραγόντων, όπως το κανονιστικό πλαίσιο του κλάδου. 

Στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης για την έκθεση, παραλήφθηκαν 
περισσότερες από 70 συνεισφορές από ενδιαφερόµενα µέρη19. Οι απαντήσεις των 
ενδιαφεροµένων µερών συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

Οι εκπρόσωποι των καταναλωτών, η βιοµηχανία γενόσηµων σκευασµάτων και ο 
κλάδος της ασφάλισης ασθενείας υπογραµµίζουν το µοναδικό χαρακτήρα της 
έκθεσης και δηλώνουν ότι οι διαπιστώσεις επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες τους ότι η 
είσοδος γενόσηµων σκευασµάτων στην αγορά δεν πραγµατοποιείται µε τη δέουσα 
ταχύτητα και ότι εισέρχονται στην αγορά λιγότερα νέα φάρµακα για την 
αντιµετώπιση των µη καλυπτόµενων αναγκών των ασθενών. Οι εν λόγω φορείς 
κάνουν έκκληση για επείγουσα δράση για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
επισηµάνθηκαν στην προκαταρκτική έκθεση. 

Οι εκπρόσωποι της βιοµηχανίας αρχέτυπων σκευασµάτων, µε τη µερική υποστήριξη 
των εκπροσώπων δικηγορικών γραφείων και συµβούλων σε θέµατα διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας, που αντιπροσωπεύουν αριθµητικά το µεγαλύτερο αριθµό 
συνεισφορών, ισχυρίζονται ότι η προκαταρκτική έκθεση δεν περιλαµβάνει στοιχεία 
που να αποδεικνύουν ότι οι πρακτικές των εταιρειών εµποδίζουν την καινοτοµία και 
την οδηγούν σε ύφεση. ∆ιατυπώνουν επίσης την άποψη ότι οι καθυστερήσεις στην 
είσοδο των γενόσηµων σκευασµάτων στην αγορά δεν µπορούν να αποδοθούν στη 
συµπεριφορά των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων, αλλά εκτιµούν 
ότι για τις καθυστερήσεις αυτές ευθύνονται κατά κύριο λόγο παράγοντες σχετικοί µε 
το κανονιστικό πλαίσιο. Τέλος, προτείνουν να ερευνήσει η Επιτροπή άλλες 
αδυναµίες της αγοράς όπως π.χ. η εικαζόµενη έλλειψη ανταγωνισµού µεταξύ των 
εταιρειών παραγωγής γενόσηµων. 

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας παρέχει στοιχεία για τη 
λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήµατος διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και εφιστά την 
προσοχή στη γραµµή που έχει χαραχθεί από το ∆ικαστήριο των ΕΚ µεταξύ της 
νοµοθεσίας για την πνευµατική ιδιοκτησία και της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. 
Ειδικότερα, επιχειρηµατολογεί κατά του ενδελεχούς ελέγχου της πρόθεσης των 
αιτούντων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για λόγους δικαίου του ανταγωνισµού. 

                                                 
18 Έρευνα στο φαρµακευτικό κλάδο, προκαταρκτική έκθεση, έγγραφο εργασίας της Γ∆ Ανταγωνισµού, 

28.11.2008. 
19 Οι µη εµπιστευτικές εκδοχές των εν λόγω απαντήσεων έχουν καταχωριστεί στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/index.html. 
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Παρά τις διαφορές απόψεων για ορισµένες από τις διαπιστώσεις που αναφέρονται 
στην προκαταρκτική έκθεση, παρατηρείται ευρεία συναίνεση µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων για την ανάγκη θέσπισης ενός κοινοτικού διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας και για ένα ενιαίο ειδικό σύστηµα επίλυσης διαφορών για τα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη. 

Οι βασικές διαπιστώσεις από την έρευνα στον κλάδο µπορούν να συνοψιστούν ως 
ακολούθως. 

2. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΩΝ 
ΓΕΝΟΣΗΜΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗ 

2.1. Τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς 

2.1.1. ∆ιάρθρωση της αγοράς 

Ο τοµέας των φαρµάκων έχει ως βασικό µοχλό την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και 
υπόκειται σε µεγάλο αριθµό κανονιστικών ρυθµίσεων. Από την πλευρά της 
προσφοράς, υπάρχουν δύο τύποι εταιρειών. Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων 
σκευασµάτων δραστηριοποιούνται στην έρευνα, την ανάπτυξη, τη διαχείριση 
κανονιστικών διαδικασιών για νέα προϊόντα συµπεριλαµβανοµένων των κλινικών 
δοκιµών που απαιτούνται για την άδεια κυκλοφορίας, την παραγωγή, την εµπορία 
και τη διοχέτευση στην αγορά καινοτόµων φαρµάκων. Τα προϊόντα τους 
προστατεύονται συνήθως από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας τα οποία, αφενός, 
αντισταθµίζουν συχνά τις πολύ µεγάλες δαπάνες για την καινοτοµία και, αφετέρου, 
καθιστούν γνωστές στο κοινό τις πληροφορίες για τις ευρεσιτεχνίες. Η προστασία 
περιορίζεται χρονικά, παρακινώντας έτσι την εταιρεία να διαθέσει την καινοτοµία 
στην αγορά το συντοµότερο δυνατό και διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία θα 
εξακολουθήσει να καινοτοµεί και να παράγει νέα καινοτόµα προϊόντα. Η δεύτερη 
κατηγορία, δηλαδή οι εταιρείες που παράγουν γενόσηµα σκευάσµατα, δύνανται να 
εισέλθουν στην αγορά µε φάρµακα ισοδύναµα µε τα αρχέτυπα σκευάσµατα αφού 
λήξει η προστασία του προϋπάρχοντος αρχέτυπου σκευάσµατος από το δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας ή αφού λήξει η περίοδος αποκλειστικότητας των δεδοµένων για τα 
αρχέτυπα σκευάσµατα. Οι τιµές τους είναι συνήθως πολύ χαµηλότερες από τις 
αντίστοιχες των αρχέτυπων σκευασµάτων. Αυτό συµβάλλει στον περιορισµό των 
δηµόσιων δαπανών υγείας γεγονός που αποβαίνει σε τελική ανάλυση προς όφελος 
των καταναλωτών. Το µερίδιο των γενόσηµων στην αγορά διαφέρει σηµαντικά 
µεταξύ των κρατών µελών. 

Από την περίοδο 2000-2007, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων δαπανούσαν 
παγκοσµίως κατά µέσο όρο 17% του κύκλου εργασιών τους από τα 
συνταγογραφούµενα φάρµακα σε Ε&Α20 (1,5% του κύκλου εργασιών δαπανήθηκε 
για βασική έρευνα, δηλαδή έρευνα για την ανακάλυψη ενδεχόµενων νέων 
φαρµάκων, και το 15,5% του κύκλου εργασιών δαπανήθηκε για την ανάπτυξη των 
ενδεχόµενων φαρµάκων µέσω δοκιµών σε προϊόντα αρκούντως ασφαλή και 
αποτελεσµατικά προς εµπορία)21. Οι δαπάνες για δραστηριότητες µάρκετινγκ και 

                                                 
20 Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων που αποτέλεσαν αντικείµενο της έρευνας 

επιβεβαίωσαν κατά τη διάρκεια της έρευνας στον κλάδο ότι διεξάγουν έρευνα σε παγκόσµια κλίµακα. 
21 Τα αριθµητικά αυτά στοιχεία περιλαµβάνουν και τις αποτυχηµένες προσπάθειες Ε&Α. 
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εµπορικής προώθησης αντιπροσώπευαν το 23% του κύκλου εργασιών τους κατά τη 
διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Το 2007, οι δαπάνες παραγωγής αντιπροσώπευαν το 
21% του συνολικού κύκλου εργασιών των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων 
σκευασµάτων. Οι εν λόγω εταιρείες βασίζονται σε σηµαντικό βαθµό στην αγορά 
ουσιών από τρίτα µέρη. Το 2007, το 35% περίπου των ενώσεων των εταιρειών 
παραγωγής αρχέτυπων για τις οποίες εκκρεµούσε άδεια κυκλοφορίας είχαν 
αγοραστεί ή υπήρχε άδεια. Ορισµένα από τα τρίτα αυτά µέρη είναι µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις π.χ. στον τοµέα της βιοτεχνολογίας. Η µεγαλύτερη κατηγορία δαπανών 
των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων κατά το 2007 ήταν η παραγωγή (51%) 
ακολουθούµενη από το µάρκετινγκ (13%) και τις δραστηριότητες Ε&Α(7%). Από τα 
ποσοστά αυτά προκύπτει η διαφορετική διάρθρωση των δαπανών των εν λόγω 
εταιρειών. 

Από την πλευρά της ζήτησης, ο τοµέας των φαρµάκων είναι ιδιότυπος, διότι τις 
αποφάσεις για τα συνταγογραφούµενα φάρµακα δεν τις λαµβάνει ο τελικός 
καταναλωτής (ο ασθενής), αλλά συνήθως οι ιατροί που τα χορηγούν, ενώ σε 
ορισµένα κράτη µέλη διαδραµατίζουν επίσης ρόλο οι φαρµακοποιοί. Εξάλλου, το 
µεγαλύτερο µέρος της δαπάνης δεν αναλαµβάνεται άµεσα ούτε από τον ασθενή ούτε 
από το πρόσωπο που γράφει τη συνταγή ούτε από το πρόσωπο που χορηγεί τα 
φάρµακα καθώς αυτά καλύπτονται σε γενικές γραµµές ή/και επιστρέφονται κατά 
µεγάλο µέρος ή ακόµη εξ ολοκλήρου από τα εθνικά συστήµατα υγείας (ασφάλιση). 
Η ιδιοτυπία του φαρµακευτικού τοµέα έγκειται επίσης στο γεγονός ότι οι τιµές 
καθορίζονται τις περισσότερες φορές µε ρυθµιστική διαδικασία λήψης αποφάσεων 
στο πλαίσιο της οποίας ωστόσο διενεργούνται διαπραγµατεύσεις µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων µερών. Στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν ισχύει, δηλαδή σε χώρες 
όπου εφαρµόζεται η καλούµενη ελεύθερη διαµόρφωση τιµών, οι τιµές εξαρτώνται 
από τις ρυθµιστικές αποφάσεις ασφαλιστικής κάλυψης. Λόγω της δοµής αυτής, οι 
ιατροί, οι φαρµακοποιοί και οι ασθενείς δεν δείχνουν συνήθως ιδιαίτερη ευαισθησία 
για τις τιµές των συνταγογραφούµενων φαρµάκων, παρόλο που υπάρχουν διάφοροι 
µηχανισµοί για τον έλεγχο των προϋπολογισµών συνταγογραφούµενων φαρµάκων.22 

2.1.2. Οι επιπτώσεις της εισόδου γενόσηµων σκευασµάτων στην αγορά 

Η έρευνα στον κλάδο εξέτασε τους οικονοµικούς όρους που διέπουν την είσοδο 
γενόσηµων σκευασµάτων στην αγορά και διαπίστωσε ότι σχεδόν τα µισά από τα 
φάρµακα που αποτέλεσαν αντικείµενο εµπεριστατωµένης έρευνας αντιµετώπισαν 
την είσοδο γενόσηµων στην αγορά κατά το πρώτο έτος µετά την απώλεια της 
εκµετάλλευσης των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας (περιλαµβανοµένης της περίληψης 
χαρακτηριστικών του προϊόντος-SPC) και της αποκλειστικότητας των δεδοµένων 
(µέσος όρος ΕΕ). Σε όρους αξίας, τα φάρµακα αυτά αντιπροσώπευαν περίπου το 
70% των πωλήσεων (αξία πωλήσεων κατά το έτος της λήξης της προστασίας). 

Η χρονική απόκλιση για την είσοδο των γενόσηµων σκευασµάτων στην αγορά µετά 
την απώλεια αποκλειστικής εκµετάλλευσης των αρχέτυπων σκευασµάτων ήταν, σε 
σταθµισµένο µέσο όρο, µεγαλύτερη από επτά µήνες. Για τα προϊόντα µε τις 
υψηλότερες πωλήσεις, για τα οποία η ταχεία είσοδος έχει µεγαλύτερη σηµασία, 

                                                 
22 Ο παράγοντας αυτός πρέπει να λαµβάνεται υπόψη όταν για παράδειγµα γίνεται σύγκριση µε την 

κατάσταση στις Ηνωµένες Πολιτείες όπου η τιµολόγηση και οι ρυθµιστικοί όροι διαφέρουν σηµαντικά. 
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χρειάστηκαν τέσσερις µήνες κατά µέσο όρο για την είσοδο στην αγορά.23 Υπάρχουν 
ωστόσο σηµαντικές διακυµάνσεις µεταξύ των κρατών µελών και των διαφόρων 
φαρµάκων. 

Οι καθυστερήσεις ήταν σηµαντικές καθώς η τιµή στην οποία οι εταιρείες παραγωγής 
γενόσηµων άρχισαν να διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά ήταν κατά µέσο όρο 
25% χαµηλότερη από την τιµή των αρχέτυπων πριν τη λήξη του δικαιώµατος 
αποκλειστικής εκµετάλλευσής τους. ∆ύο χρόνια µετά την είσοδό τους, οι τιµές των 
γενόσηµων ήταν κατά µέσο όρο κατά 40% χαµηλότερες από τις τιµές των 
προηγούµενων αρχέτυπων σκευασµάτων. Επίσης, µετά την είσοδο των γενόσηµων 
στην αγορά, οι τιµές των αρχέτυπων σκευασµάτων φαίνεται να µειώνονται. Το 
µερίδιο αγοράς (σε όγκο πωλήσεων) των εταιριών παραγωγής γενόσηµων ήταν 30% 
στο τέλος του πρώτου έτους και 45% µετά από δύο έτη. Με άλλα λόγια, κάθε 
καθυστέρηση έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο κόστος/στα έσοδα. 

Στις αγορές στις οποίες διατίθενται γενόσηµα, η µέση εξοικονόµηση για το σύστηµα 
υγείας (όπως υπολογίζεται µε τη βοήθεια ενός σταθµισµένου δείκτη τιµών των 
αρχέτυπων και των γενόσηµων σκευασµάτων) φθάνει σχεδόν το 20% ένα χρόνο 
µετά τη λήξη του δικαιώµατος αποκλειστικής εκµετάλλευσης και το 25% περίπου 
µετά από δύο χρόνια (µέσος όρος ΕΕ). Η έρευνα καταδεικνύει σηµαντικές διαφορές, 
ωστόσο, όσον αφορά την επίπτωση της εισόδου γενόσηµων στα διάφορα κράτη µέλη 
και για τα διάφορα φάρµακα. 

Με βάση το δείγµα φαρµάκων που αποτέλεσαν αντικείµενο ανάλυσης κατά την 
περίοδο 2000-2007, η έκθεση εκτιµά ότι οι οικονοµίες από την είσοδο των 
γενόσηµων σκευασµάτων θα ήταν µεγαλύτερες κατά 20% από τις 
πραγµατοποιηθείσες, εάν η είσοδος είχε πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά την απώλεια 
της αποκλειστικής εκµετάλλευσης. Σύµφωνα µε την ενδελεχή ανάλυση του εν λόγω 
δείγµατος, το συνολικό ποσό των δαπανών που ανέρχεται σε περίπου 50 δισεκατ. 
ευρώ για την περίοδο µετά την απώλεια της αποκλειστικής εκµετάλλευσης θα ήταν 
περίπου 15 δισεκατ. ευρώ υψηλότερο χωρίς την είσοδο των γενόσηµων 
σκευασµάτων (υπολογισµένη σε σταθερό όγκο). Ωστόσο, εάν η είσοδος είχε 
πραγµατοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση θα µπορούσαν να προκύψουν πρόσθετες 
οικονοµίες περίπου 3 δισεκατ. ευρώ. 

                                                 
23 Σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες η αποκλειστικότητα των δεδοµένων δυνάµει της φαρµακευτικής 

νοµοθεσίας έληξε µετά την περίοδο προστασίας των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας περιλαµβανοµένης της 
περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος-SPC (περίπου το 7% των περιπτώσεων του δείγµατος), οι 
ανωτέρω υπολογισµοί πρέπει να εξεταστούν λαµβάνοντας υπόψη τις νοµικές διατάξεις του κοινοτικού 
δικαίου σχετικά µε την αποκλειστικότητα των δεδοµένων που ίσχυαν κατά την περίοδο που κάλυψε η 
έρευνα, οι οποίες στην πράξη δεν θα είχαν επιτρέψει την είσοδο γενόσηµων σκευασµάτων στην αγορά 
τη στιγµή της λήξης της αποκλειστικότητας των δεδοµένων. Οι κανόνες τροποποιήθηκαν το 2004 
ούτως ώστε, όσον αφορά τις αιτήσεις και εγκρίσεις που υποβλήθηκαν µε τους νέους κανόνες για τα 
αρχέτυπα σκευάσµατα, να είναι δυνατή η αίτηση για γενόσηµα σκευάσµατα δύο έτη πριν από την 
απώλεια της αποκλειστικής εκµετάλλευσης, αλλά οι επιπτώσεις της τροπολογίας αυτής δεν θα γίνουν 
αισθητές πριν από το 2013 καθώς οι νέες περίοδοι προστασίας εφαρµόζονται στα αρχέτυπα 
σκευάσµατα για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση και εγκρίθηκαν µετά την έναρξη ισχύος των εν λόγω 
κανόνων το 2005. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά την έρευνα στον κλάδο µετρήθηκε η χρονική 
διάρκεια µεταξύ της απώλειας του δικαιώµατος αποκλειστικής εκµετάλλευσης και της πραγµατικής 
εισόδου των γενόσηµων σκευασµάτων στην αγορά· οι διαπιστωθείσες καθυστερήσεις ενδέχεται να 
οφείλονται σε µια σειρά από αιτίες, περιλαµβανοµένων κανονιστικών παραγόντων, διοικητικής 
µέριµνας κλπ. 
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Από την οικονοµετρική ανάλυση προκύπτει ότι µια σειρά από παράγοντες 
επηρεάζουν το πρότυπο που εξετάστηκε και τις επιπτώσεις της εισόδου γενόσηµων 
στην αγορά, π.χ. ο κύκλος εργασιών των αρχέτυπων σκευασµάτων πριν τη λήξη του 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας/της αποκλειστικότητας των δεδοµένων ή το κανονιστικό 
περιβάλλον. Για παράδειγµα, στα κράτη µέλη όπου υποχρεώνουν τους 
φαρµακοποιούς να διαθέτουν τα φθηνότερα γενόσηµα σκευάσµατα το συντοµότερο 
δυνατό, η είσοδος στην αγορά φαίνεται να πραγµατοποιείται νωρίτερα και 
σηµειώνονται µεγαλύτερες οικονοµίες στους προϋπολογισµούς για την υγεία. 
Οµοίως, η διείσδυση γενόσηµων φαίνεται να είναι ταχύτερη και τελευταία οι τιµές 
των γενόσηµων φαίνεται να µειώνονται περισσότερο σε κράτη µέλη που δεν 
υποχρεώνουν τις εταιρείες παρασκευής γενόσηµων να τηρούν συγκεκριµένο 
ανώτατο όριο τιµής (π.χ. καθορισµένο ποσοστό της τιµής του αρχέτυπου 
σκευάσµατος). 

3. ΚΥΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

3.1. Προϊόντα και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

Ο τοµέας των φαρµάκων είναι ένας από τους βασικούς χρήστες του υφιστάµενου 
συστήµατος διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Ο αριθµός των αιτήσεων διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας για φάρµακα που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας (ΕΓ∆Ε) σχεδόν διπλασιάστηκε από το 2000 έως το 2007. Τα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που αφορούν τις δραστικές ουσίες αναφέρονται επίσης από 
τη βιοµηχανία ως «αρχικά/κύρια διπλώµατα ευρεσιτεχνίας» διότι σχετίζονται µε τα 
πρώτα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για τα φάρµακά τους. Τα περαιτέρω διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας για πτυχές που αφορούν διαφορετικές φαρµακοτεχνικές µορφές, την 
παραγωγική διαδικασία ή συγκεκριµένα φαρµακευτικά σκευάσµατα καλούνται από 
τη βιοµηχανία «παράγωγα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας».24 Σε γενικές γραµµές, τα 
χαρτοφυλάκια διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας φαρµάκων «blockbuster» παρουσιάζουν 
σταθερή αύξηση όσον αφορά τις αιτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας καθόλη τη 
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, επίσης µετά την έναρξη της διάθεσής του. Σε πολλές 
περιπτώσεις µάλιστα σηµειώνεται ακόµη πιο απότοµη αύξηση στο τέλος της 
περιόδου προστασίας που παρέχεται µε το πρώτο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Σε 
υποθέσεις διαφορών σχετικά µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας οι εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων βασίζονται συχνά σε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας τα οποία δεν είχαν ακόµη 
κατατεθεί όταν τέθηκε σε κυκλοφορία το εν λόγω προϊόν. 

3.2. Προβλήµατα ανταγωνισµού µεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων και 
εταιρειών παραγωγής γενόσηµων σκευασµάτων  

Σύµφωνα µε τα πορίσµατα, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων χρησιµοποιούν 
διάφορες στρατηγικές για να παρατείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την 

                                                 
24 Όπως επισηµαίνεται ανωτέρω, στη νοµοθεσία για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας δεν γίνεται διάκριση 

µεταξύ αρχικών και παράγωγων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και οι αιτήσεις πρέπει να αξιολογούνται µε 
βάση καταστατικά κριτήρια για τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και όχι µε 
βάση το στάδιο κατά το οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις. Η έννοια του «δευτερεύοντος διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας» δεν πρέπει να ερµηνευτεί ότι αναφέρεται σε διπλώµατα χαµηλότερης ποιότητας ή αξίας 
αλλά σε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που - αποκλειστικά από χρονικής προοπτικής - έπονται του πρώτου 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. 
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εµπορική ζωή των φαρµάκων τους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας στον 
τοµέα η συµπεριφορά των εταιρειών συµβάλλει στην καθυστέρηση της εισόδου των 
γενόσηµων στην αγορά. 

3.2.1. Στρατηγικές κατάθεσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 

Από τα πορίσµατα της έρευνας προκύπτει ότι κατά τα τελευταία έτη οι εταιρείες 
παραγωγής αρχέτυπων έχουν αλλάξει τις στρατηγικές τους όσον αφορά τα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Συγκεκριµένα, τα έγγραφα στρατηγικής των εταιρειών 
παραγωγής αρχέτυπων επιβεβαιώνουν ότι ορισµένες από αυτές αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη στρατηγικών που θα επεκτείνουν το πεδίο κάλυψης και θα παρατείνουν τη 
διάρκεια των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας τους. 

Η κατάθεση πολλαπλών αιτήσεων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για το ίδιο φάρµακο 
(που συνθέτουν τις ονοµαζόµενες «δέσµες ή συστάδες διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας») 
αποτελεί κοινή πρακτική. ∆ιάφορα έγγραφα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια 
της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι βασικός στόχος της προσέγγισης αυτής είναι να 
καθυστερήσει ή να εµποδιστεί η είσοδος γενόσηµων φαρµάκων στην αγορά.25 

Στα πλαίσια αυτά η έρευνα διαπιστώνει ότι τα µεµονωµένα σκευάσµατα 
προστατεύονται από οικογένειες διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ανά προϊόν που 
προσεγγίζουν τις 100 και µπορούν να οδηγήσουν σε έως και 1300 διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας ή/και εκκρεµείς αιτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε όλα τα κράτη 
µέλη.26 Παρά τον µικρότερο αριθµό οικογενειών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, µε 
βάση τις αιτήσεις στο EΓ∆Ε, από την εµπορική προοπτική, ένας ανταγωνιστής 
µπορεί, ελλείψει κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, να χρειαστεί να αναλύσει 
και ενδεχοµένως να αντιπαραβάλει το σύνολο των υφιστάµενων διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας και των εκκρεµουσών σχετικών αιτήσεων στα κράτη µέλη στων 
οποίων τις αγορές επιθυµεί να εισέλθει η εταιρεία παραγωγής γενόσηµων.27 

Όταν ο αριθµός των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και ιδίως των σχετικών 
εκκρεµουσών αιτήσεων είναι υψηλός (δέσµες διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας), µπορεί να 
δηµιουργηθεί αβεβαιότητα στις ανταγωνίστριες εταιρείες παραγωγής γενόσηµων – 
και να επηρεαστεί η ικανότητά τους να εισέλθουν στην αγορά.28 Από δηλώσεις που 
περιέχονται σε εσωτερικά έγγραφα, τα οποία συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της 
έρευνας στον τοµέα, συνάγεται ότι οι κάτοχοι διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας γνωρίζουν 
ότι ορισµένα από αυτά µπορεί να µην είναι ισχυρά. 

                                                 
25 Ωστόσο, όλες οι αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας πρέπει να αξιολογούνται από τα αρµόδια 

γραφεία µε βάση τα κανονιστικά κριτήρια για την κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, και όχι µε 
βάση τις υποκείµενες προθέσεις του αιτούντος. Για θέµατα ορολογίας βλέπε ανωτέρω. 

26 Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι ο µέσος όρος διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και των σχετικών αιτήσεων για τα 
φάρµακα µε τις υψηλότερες πωλήσεις είναι κατά 140% υψηλότερος (δηλ. 237) από το µέσο όρο του 
συνολικού δείγµατος (98,5). 

27 Ο αρνητικές επιπτώσεις της τρέχουσας κατάστασης θα αντιµετωπίζονταν µε την ταχεία έγκριση του 
κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και την επακόλουθη χρησιµοποίησή του από τους 
ενδιαφερόµενους. 

28 Τούτο αφορά για παράδειγµα περιπτώσεις στις οποίες εταιρείες παραγωγής γενόσηµων ενδέχεται να 
έχουν συγκεκριµένους λόγους να αµφιβάλλουν για την εγκυρότητα συγκεκριµένου διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας ή να θεωρούν ότι εκκρεµούσα αίτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δεν πληροί τα κριτήρια 
για κατοχύρωση µέσω διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. 
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Ένα άλλο µέσο που µετέρχονται οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων 
είναι η εσκεµµένη υποβολή «τµηµατικών αιτήσεων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας» 
κατά κύριο λόγο στο EΓ∆Ε όπου κατατίθενται οι περισσότερες αιτήσεις διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας για το φαρµακευτικό κλάδο. Οι τµηµατικές αυτές αιτήσεις 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας οι οποίες προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία ως θεµιτό 
µέσο που επιτρέπει στον αιτούντα να κατατµήσεις µια «αρχική» αίτηση, δεν 
δύνανται να επεκτείνουν το περιεχόµενο της πρωτότυπης αίτησης ούτε την περίοδο 
προστασίας. Μπορούν όµως να επεκτείνουν την περίοδο εξέτασης από το γραφείο 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς η εξέταση των τµηµατικών αιτήσεων συνεχίζεται 
ακόµη και αν αποσυρθούν ή ανακληθούν οι αρχικές αιτήσεις, γεγονός που υπό 
ορισµένους όρους δηµιουργεί µεγαλύτερη νοµική αβεβαιότητα στις εταιρείες 
παραγωγής γενόσηµων σκευασµάτων. Στις 25 Μαρτίου 2009, το ΕΓ∆Ε έλαβε µέτρα 
που περιορίζουν τις δυνατότητες και τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες µπορούν 
να κατατεθούν τµηµατικές αιτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας29. 

3.2.2. Επαφές και διαφορές σχετικά µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη για την εξασφάλιση δικαιωµάτων σχετικών µε τα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας είναι θεµιτή και συνιστά θεµελιώδες δικαίωµα που το 
εγγυάται η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα: αποτελεί ένα 
αποτελεσµατικό µέσο διασφάλισης του σεβασµού των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας. 
Από τα πορίσµατα προκύπτει ωστόσο ότι, όπως ισχύει και για άλλες βιοµηχανίες, οι 
διαφορές ενώπιον δικαστηρίων µπορούν να αποτελέσουν σηµαντική αιτία 
δηµιουργίας εµποδίων για τις εταιρείες παραγωγής γενόσηµων και κυρίως για τις 
µικρότερες από αυτές. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων 
µπορεί να λαµβάνουν υπόψη όχι τόσο την ουσία της δικαστικής διαδικασίας, αλλά 
την αποτελεσµατικότητά της για να αποτρέψει την είσοδο των γενόσηµων στην 
αγορά. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις 219 ουσίες που περιλαµβάνονται στο δείγµα, οι εταιρείες 
παραγωγής αρχέτυπων και γενόσηµων σκευασµάτων συµµετείχαν, εξωδικαστικά, σε 
τουλάχιστον 1300 επαφές και διενέξεις σχετικά µε την κυκλοφορία γενόσηµων 
σκευασµάτων κατά την περίοδο 2000-2007. Οι περισσότερες από τις διενέξεις 
προκλήθηκαν από τις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων, οι οποίες στις περισσότερες 
περιπτώσεις επικαλέστηκαν τα αρχικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας τους, π.χ. µε 
προειδοποιητικές επιστολές. 

Ο αριθµός των δικαστικών διαδικασιών για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ανάµεσα σε 
εταιρίες παραγωγής αρχέτυπων και σε εταιρείες παραγωγής γενόσηµων 
σκευασµάτων τετραπλασιάστηκε από το 2000 έως το 2007. Συνολικά, αναφέρθηκαν 
περίπου 698 υποθέσεις που αφορούσαν διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ανάµεσα σε 
εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων και σε εταιρίες παραγωγής γενόσηµων για τα 
φάρµακα που αφορούσε η έρευνα.  

Από αυτές, οι 223 υποθέσεις διευθετήθηκαν και τα δικαστήρια εξέδωσαν τελεσίδικες 
αποφάσεις σε 149 υποθέσεις. Οι υπόλοιπες 326 υποθέσεις διαφορών είτε 

                                                 
29 Βλέπε την απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ευρωπαϊκού Γραφείου ∆ιπλωµάτων 

Ευρεσιτεχνίας της 25ης Μαρτίου 2009 που τροποποιεί τον εκτελεστικό κανονισµό σχετικά µε τη 
σύµβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (CA/D 2/09) στη διεύθυνση: 
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325.html. 
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εκκρεµούσαν είτε αποσύρθηκαν. Ενώ οι περισσότερες δικαστικές διαδικασίες 
κινήθηκαν από εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων, οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων 
κέρδισαν το 62% από τις 149 υποθέσεις. Η µέση διάρκεια των δικαστικών 
διαδικασιών ήταν 2,8 έτη αλλά παρουσίασε σηµαντική διακύµανση µεταξύ των 
κρατών µελών, από λίγο άνω των έξι µηνών µέχρι σε ορισµένες περιπτώσεις άνω 
των έξι ετών. 

Σε αντίθεση µε την πρακτική της επίκλησης των αρχικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 
στο στάδιο της διένεξης, ενώπιον του δικαστηρίου οι εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων επικαλούνται κατά κύριο λόγο τα παράγωγα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. 

Στο 30% των υποθέσεων, η δικαστική διαδικασία κινήθηκε σε περισσότερα από ένα 
κράτη µέλη, ανάµεσα στα ίδια µέρη, για το ίδιο φάρµακο. Στο 11% των τελεσίδικων 
δικαστικών αποφάσεων, δύο ή περισσότερα δικαστήρια διαφορετικών κρατών 
µελών της ΕΕ εξέδωσαν αλληλοσυγκρουόµενες οριστικές αποφάσεις για το ίδιο 
ζήτηµα εγκυρότητας ή προσβολής διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. 

Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων ζήτησαν τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων σε 255 
περιπτώσεις, και τα εν λόγω µέτρα διατάχθηκαν σε 112 από αυτές. Η µέση διάρκεια 
των ασφαλιστικών µέτρων ήταν 18 µήνες. Στο 46% των υποθέσεων στις οποίες 
διατάχθηκαν ασφαλιστικά µέτρα, οι δικαστικές διαδικασίες που ακολούθησαν στο 
πλαίσιο της κύριας υπόθεσης ολοκληρώθηκαν είτε µε τελικές αποφάσεις ευνοϊκές 
για τις εταιρείες παραγωγής γενόσηµων είτε µε ρυθµίσεις που κρίνονται ευνοϊκές για 
τις εν λόγω εταιρείες δεδοµένου ότι επέτρεψαν την έγκαιρη είσοδό τους στην αγορά 
ή/και προέβλεπαν τη µεταφορά αξιών προς αυτές. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε και 
µια σειρά περαιτέρω διακανονισµών για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που δεν κατέστη 
δυνατή η οριστική τους ταξινόµηση (δηλαδή ευνοϊκή για την εταιρεία παραγωγής 
γενόσηµων ή για την εταιρεία παραγωγής αρχέτυπων). 

Το συνολικό κόστος των δικαστικών διαδικασιών στην ΕΕ για τα 68 φάρµακα για τα 
οποία γνωστοποιήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες κατά την περίοδο 2000–2007, 
εκτιµάται ότι υπερβαίνει τα 420 εκατ. ευρώ. Σηµαντικό µέρος του ποσού αυτού θα 
µπορούσε να εξοικονοµηθεί εάν δεν υπήρχε η διασυνοριακή επικάλυψη των 
υποθέσεων η οποία οφείλεται στην έλλειψη κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας 
και ειδικού συστήµατος επίλυσης των σχετικών µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
διαφορών. 

3.2.3. Ενστάσεις και προσφυγές 

Η έρευνα στον κλάδο επιβεβαιώνει ότι το ποσοστό ενστάσεων (δηλαδή ο αριθµός 
ενστάσεων ανά 100 χορηγηθέντα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας) στο ΕΓ∆Ε είναι 
σηµαντικά υψηλότερο για τον τοµέα των φαρµάκων30 (περίπου 8%) απ’ ότι για την 
οργανική χηµεία (περίπου 4%) και για όλους τους άλλους τοµείς (µέσος όρος ΕΓ∆Ε: 
περίπου 5%). Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, οι εταιρείες 
παραγωγής γενόσηµων υπέβαλαν ενστάσεις σχεδόν αποκλειστικά για παράγωγα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Λαµβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις στις οποίες υπέβαλαν 
ενστάσεις, οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων δικαιώθηκαν περίπου στο 60% των 

                                                 
30 Ο υπολογισµός βασίζεται στο πλησιέστερο διαθέσιµο ενδεικτικό ποσοστό (proxy) για τον τοµέα των 

φαρµάκων. 
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οριστικών αποφάσεων που εξέδωσε το ΕΓ∆Ε (συµπεριλαµβανοµένων των 
αποφάσεων του συµβουλίου προσφυγών) την περίοδο 2000 έως 2007, ενώ πέτυχαν 
τον περιορισµό του πεδίου του αρχικού διπλώµατος σε επιπλέον ποσοστό 15% των 
υποθέσεων. 

Χρειάστηκαν ωστόσο κατά µέσο όρο περισσότερα από δύο έτη για την έκδοση του 
80% περίπου των οριστικών αποφάσεων (περιλαµβανοµένων των προσφυγών). Ενώ 
αναγνωρίζεται ότι οι ενστάσεις και οι προσφυγές – από διαδικαστική άποψη – 
αποτελούν χωριστές διαδικασίες, από την εµπορική προοπτική, ο χρόνος για τη 
λήψη της τελικής απόφασης - είτε πρόκειται για ένσταση είτε για προσφυγή - είναι 
σηµαντικός. Η διάρκεια των διαδικασιών περιορίζει σηµαντικά τη δυνατότητα των 
εταιρειών παραγωγής γενόσηµων να διασαφηνίσουν έγκαιρα την κατάσταση µε τα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για τα δυνητικά γενόσηµα σκευάσµατα.31 

3.2.4. ∆ιακανονισµοί και άλλες συµφωνίες 

∆ιακανονισµοί για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι από το 2000 έως τον Ιούνιο του 2008 
πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 200 συµφωνίες διακανονισµού µεταξύ 
εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων και γενόσηµων σκευασµάτων. Οι συµφωνίες αυτές 
κάλυψαν περίπου 49 φάρµακα, εκ των οποίων τα 31 (δηλ. το 63%) ήταν φάρµακα 
πρώτα σε πωλήσεις των οποίων είχε λήξει το δικαίωµα αποκλειστικής 
εκµετάλλευσης από το 2000 έως το 2007. Η µεγάλη πλειοψηφία των διακανονισµών 
επιτεύχθηκε στο πλαίσιο δικαστικών διαφορών32, ενώ οι υπόλοιποι διακανονισµοί 
αφορούσαν διενέξεις εκτός δικαστηρίων ή/και στο πλαίσιο διαδικασιών ένστασης. 

Στις µισές περίπου από τις εν λόγω συµφωνίες διακανονισµού, περιορίστηκε η 
δυνατότητα της εταιρείας του γενόσηµου να διαθέσει το προϊόν της στην αγορά. Ένα 
µεγάλο ποσοστό των διακανονισµών περιλαµβάνει, εκτός από τον περιορισµό, τη 
µεταβίβαση αξίας από την εταιρεία του αρχέτυπου στην εταιρεία του γενόσηµου είτε 
µε τη µορφή απευθείας πληρωµής είτε µε τη µορφή άδειας εκµετάλλευσης, 
συµφωνίας διανοµής ή παρεπόµενης συµφωνίας (side deal). Περισσότερες από 20 
συµφωνίες διακανονισµού αφορούσαν άµεσες πληρωµές και οι εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων κατέβαλαν στις εταιρείες παραγωγής γενόσηµων συνολικό ποσό άνω των 
200 εκατ. €. Στις ΗΠΑ διενεργήθηκε αντιµονοπωλιακός έλεγχος για το τελευταίο 
αυτό είδος συµφωνίας. 

Άλλες συµφωνίες 

Το διάστηµα από το 2000 έως το 2007, οι εταιρείες αρχέτυπων και οι εταιρείες 
γενόσηµων συνήψαν πολλές συµφωνίες πώλησης/διανοµής γενόσηµων 
σκευασµάτων. Το ένα τρίτο από τις συµφωνίες αυτές συνήφθη µε εταιρείες 
γενόσηµων πριν απολεσθεί το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης για το 

                                                 
31 Το ΕΓ∆Ε αναγνωρίζει τη σηµασία της έγκαιρης διεξαγωγής των διαδικασιών και υπενθυµίζει τις 

προσπάθειές του να βελτιώσει την κατάσταση. Βλέπε σ. 5 της έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 
φαρµακευτικό κλάδο, προκαταρκτική έκθεση - 28 Νοεµβρίου 2008, σχόλια του ΕΓ∆Ε στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/european_patent_office.pdf. 

32 Βλέπε τµήµα 3.2.2. ανωτέρω. Σηµ.: Μια συµφωνία διακανονισµού µπορεί να σχετίζεται µε 
περισσότερες από µία δικαστικές διαφορές. 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/european_patent_office.pdf
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σκεύασµα της εταιρείας παραγωγής αρχέτυπων («συµφωνίες ταχείας εισόδου»). ∆εν 
µπορεί να αποκλεισθεί η ενδεχόµενη χρησιµοποίηση των εν λόγω συµφωνιών για 
την πρόληψη του ανταγωνισµού από γενόσηµα ή ως αντίδραση στην παρουσία 
εταιρείας παραγωγής γενόσηµων. Οι περισσότερες από τις συµφωνίες ταχείας 
εισόδου περιελάµβαναν ρήτρες που προέβλεπαν ένα είδος αποκλειστικής σχέσης 
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. 

Οι µισές από τις συµφωνίες ταχείας εισόδου συνήφθησαν κατά τα τελευταία έτη προ 
της απώλειας του δικαιώµατος αποκλειστικής εκµετάλλευσης. Η διάρκεια των εν 
λόγω συµφωνιών ξεπερνούσε κατά µέσο όρο πάνω από δύο έτη την ηµεροµηνία 
απώλειας του δικαιώµατος αποκλειστικής εκµετάλλευσης. Στις περισσότερες από τις 
συµφωνίες αυτές τα προϊόντα ήταν τα πρώτα γενόσηµα σκευάσµατα που διατέθηκαν 
στην αγορά και ως εκ τούτου µπορούσαν να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα 
της πρώτης επιχειρηµατικής παρουσίας. 

3.2.5. Άλλες πρακτικές που εµποδίζουν την είσοδο γενόσηµων στην αγορά 

Εκτός από τα φάρµακα των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων στα 
οποία παρέχεται προστασία µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, για όλα τα φάρµακα, 
είτε είναι αρχέτυπα είτε γενόσηµα, χρειάζεται να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας και στα 
περισσότερα κράτη µέλη να καθοριστεί επίσης το καθεστώς τιµολόγησης και 
ασφαλιστικής κάλυψής τους πριν καταστεί δυνατή η διάθεσή τους στην αγορά. 
Ορισµένες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων παρενέβησαν στις αρχές έκδοσης αδειών 
κυκλοφορίας ή/και τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης, όταν οι εταιρείες 
παραγωγής γενόσηµων υπέβαλαν αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας και 
τον καθορισµό του καθεστώτος τιµολόγησης/ασφαλιστικής κάλυψης για τα 
φάρµακά τους, ισχυριζόµενες ότι τα γενόσηµα είναι λιγότερο ασφαλή, λιγότερο 
αποτελεσµατικά ή/και κατώτερης ποιότητας φάρµακα.33 Ορισµένες εταιρείες 
παραγωγής αρχέτυπων ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι άδειες κυκλοφορίας ή/και η 
έγκριση καθεστώτος τιµολόγησης ή ασφαλιστικής κάλυψης των σκευασµάτων 
παραβίαζαν ενδεχοµένως τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας τους, παρόλο που οι φορείς 
έκδοσης αδειών κυκλοφορίας δεν µπορούσαν να λάβουν υπόψη το επιχείρηµα αυτό 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ. 

Στις περιπτώσεις που οι υποθέσεις κατέληξαν στο δικαστήριο, οι αξιώσεις των 
εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων έγιναν δεκτές µόνο στο 2% των υποθέσεων για 
άδειες κυκλοφορίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι σε πολλές υποθέσεις οι εταιρείες 
παραγωγής αρχέτυπων δεν µπόρεσαν να τεκµηριώσουν τους ισχυρισµούς τους. Οι 
εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων παρουσίασαν επίσης χαµηλά ποσοστά επιτυχίας και 
στις υποθέσεις αποκλειστικότητας των δεδοµένων, δηλαδή όταν ισχυρίστηκαν ότι η 
άδεια κυκλοφορίας για ένα γενόσηµο σκεύασµα δεν µπορούσε να χορηγηθεί λόγω 
των κανόνων της αποκλειστικότητας των δεδοµένων που προστάτευαν το αρχέτυπο 
σκεύασµα. Οι οριστικές αποφάσεις των δικαστηρίων επιβεβαίωσαν τους 
ισχυρισµούς των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων στο 19% των εν λόγω 
υποθέσεων. 

                                                 
33 Αναφέρθηκαν 211 υποθέσεις στις οποίες εταιρείες αρχέτυπων πραγµατοποίησαν παρεµβάσεις όσον 

αφορά γενόσηµα σκευάσµατα (σε ορισµένες περιπτώσεις πολλαπλές παρεµβάσεις). Στις παρεµβάσεις 
αυτές ανέφεραν ότι τα γενόσηµα ήταν λιγότερο ασφαλή (75% των υποθέσεων), λιγότερο 
αποτελεσµατικά (30% των υποθέσεων), κατώτερης ποιότητας (30%) ή παραποιηµένα (1,4%). 
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Οι παρεµβάσεις και η κίνηση δικαστικών διαδικασιών από τις εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων σε διοικητικές διαδικασίες για γενόσηµα φάρµακα µπορεί να 
καθυστερήσουν την είσοδο γενόσηµων στην αγορά. Από το δείγµα που εξετάσθηκε 
ενδελεχώς προκύπτει ότι οι άδειες κυκλοφορίας χορηγήθηκαν κατά µέσο όρο 
τέσσερις µήνες αργότερα στις περιπτώσεις που υπήρξε παρέµβαση. Από την έρευνα 
στον τοµέα συγκεντρώθηκαν στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία οι πρακτικές αυτές 
απέφεραν σηµαντικά πρόσθετα έσοδα σε ορισµένες εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων. 

Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων διαθέτουν σηµαντικό µέρος των 
προϋπολογισµών τους για την εµπορική προώθηση των σκευασµάτων τους σε 
ιατρούς και άλλους επιχειρηµατίες του κλάδου της υγείας. Κατά την έρευνα στον 
κλάδο προέκυψαν ενδείξεις ότι ορισµένες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων 
επιδιώκουν στο πλαίσιο της εµπορικής τους στρατηγικής να θέσουν υπό 
αµφισβήτηση την ποιότητα των γενόσηµων, ακόµη και µετά την έκδοση από τις 
αρµόδιες αρχές άδειας κυκλοφορίας για τα γενόσηµα και τη διάθεσή τους στην 
αγορά. 

Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισµένες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων 
προσπάθησαν να επηρεάσουν τους εµπόρους χονδρικής κατά την προετοιµασία των 
αποθεµάτων σε γενόσηµα σκευάσµατα. Επίσης, ορισµένες εταιρείες παραγωγής 
γενόσηµων κατήγγειλαν παρεµβάσεις στις πηγές προµήθειας των δραστικών 
φαρµακευτικών ουσιών που είναι απαραίτητες για την παρασκευή των σχετικών 
γενόσηµων φαρµάκων. 

3.2.6. Στρατηγικές κύκλου ζωής για παράγωγα προϊόντα δεύτερης γενιάς 

Η οριακή έρευνα είναι σηµαντική διότι µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικές 
βελτιώσεις των υφιστάµενων προϊόντων και από την πλευρά των ασθενών. Μεταξύ 
άλλων αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν την ανακάλυψη νέων θεραπευτικών 
χρήσεων για ένα συγκεκριµένο προϊόν, ανακάλυψη που µπορεί να αντιπροσωπεύει 
σηµαντικές καινοτοµίες όσον αφορά την προστασία της δηµόσιας υγείας, ή 
ορισµένες κατηγορίες αλλαγών της σύνθεσης των προϊόντων στο πλαίσιο της ίδιας 
ένδειξης. Τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που προστατεύουν τα αποτελέσµατα οριακής 
έρευνας πρέπει να πληρούν τα κανονικά κριτήρια για κατοχύρωση της προστασίας 
µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, την καινοτοµία, το εφευρετικό βήµα και τη βιοµηχανική 
εφαρµοσιµότητα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στον κλάδο εταιρείες παραγωγής 
γενόσηµων και ενώσεις καταναλωτών αµφισβήτησαν ορισµένες φορές την 
πραγµατική βελτίωση ορισµένων κατηγοριών αλλαγών, ιδίως όσον αφορά τα 
θεραπευτικά τους οφέλη. 

Από τα πορίσµατα της έρευνας προκύπτει ότι για το 40% των φαρµάκων στο δείγµα 
που επιλέχθηκε για ενδελεχή έρευνα και τα οποία είχαν χάσει την αποκλειστικότητά 
τους µεταξύ 2000 και 2007, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων κυκλοφόρησαν τα 
αποκαλούµενα δεύτερης γενιάς ή παράγωγα φάρµακα. Περί το 60% των δικαστικών 
διαφορών σχετικά µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µεταξύ εταιρειών παραγωγής 
αρχέτυπων και γενόσηµων φαρµάκων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας 
αφορούν φάρµακα τα οποία πέρασαν από την πρώτη στη δεύτερη γενιά προϊόντων. 

Η κυκλοφορία ενός προϊόντος δεύτερης γενιάς µπορεί να δώσει αφορµή για σενάριο 
στο οποίο µια εταιρεία παραγωγής αρχέτυπων µπορεί να επιθυµεί να κάνει χρήση 
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µέσων τα οποία καθυστερούν την είσοδο στην αγορά γενόσηµων προϊόντων που 
αντιστοιχούν στο προϊόν πρώτης γενιάς. Οι εταιρείες έχουν κίνητρο να το πράξουν 
ώστε να αποφύγουν την υπαγωγή του προϊόντος δεύτερης γενιάς στα γενόσηµα. 

Από την έρευνα προκύπτει σχετικά ότι για την επιτυχία της κυκλοφορίας ενός 
φαρµάκου δεύτερης γενιάς, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων καταβάλλουν 
εντατικές προσπάθειες εµπορικής προώθησης µε σκοπό τη «µεταστροφή» ενός 
σηµαντικού αριθµού ασθενών προς το νέο φάρµακο πριν από την είσοδο στην αγορά 
του αντίστοιχου γενόσηµου του προϊόντος πρώτης γενιάς. Εάν επιτύχουν τον στόχο 
τους, µειώνονται σηµαντικά οι πιθανότητες των γενόσηµων να µπορέσουν να 
κερδίσουν σηµαντικό µερίδιο στην αγορά. Εάν, από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες 
παραγωγής γενόσηµων εισέλθουν στην αγορά πριν από την εν λόγω «µεταστροφή» 
των ασθενών, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων δυσκολεύονται να πείσουν τους 
ιατρούς να συνταγογραφούν το δεύτερης γενιάς φάρµακό τους ή να εξασφαλίσουν 
υψηλότερη τιµή για το προϊόν δεύτερης γενιάς. 

Κατά µέσο όρο, η κυκλοφορία των εν λόγω φαρµάκων πραγµατοποιήθηκε ένα χρόνο 
και πέντε µήνες πριν από την απώλεια της αποκλειστικότητας του προϊόντος πρώτης 
γενιάς. Σε ορισµένες περιπτώσεις, το πρώτο φάρµακο αποσύρθηκε από την αγορά 
λίγους µήνες µετά την κυκλοφορία του φαρµάκου δεύτερης γενιάς. 

3.2.7. Συντονισµένη εφαρµογή πρακτικών σε βάρος εταιρειών παραγωγής γενόσηµων 

Τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και άλλες στρατηγικές/µέσα που περιγράφονται 
ανωτέρω µπορούν µερικές φορές να εφαρµόζονται συντονισµένα για να παρατείνουν 
τον κύκλο ζωής των φαρµάκων. Ο βαθµός χρησιµοποίησης αυτών των µέσων 
εξαρτάται από την εµπορική σηµασία των φαρµάκων. Η έρευνα στον κλάδο δείχνει 
ότι τα µέσα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση µεγαλύτερου κύκλου ζωής των 
σκευασµάτων χρησιµοποιούνται για τα πρώτα σε πωλήσεις προϊόντα. 

Η συντονισµένη εφαρµογή µέσων για την αύξηση του κύκλου ζωής ενδέχεται να 
αυξήσει την πιθανότητα καθυστερήσεων στην είσοδο γενόσηµων στην αγορά. Η 
εφαρµογή διαφόρων µέσων µπορεί µερικές φορές να προκαλέσει σωρευτικές 
καθυστερήσεις. Γενικότερα, ενδέχεται να αυξήσει σηµαντικά την έλλειψη ασφάλειας 
δικαίου σε βάρος της εισόδου των γενόσηµων στην αγορά. Γι’αυτόν τον σκοπό 
υπενθυµίζεται ότι οποιαδήποτε αδικαιολόγητη καθυστέρηση όχι µόνο είναι σε βάρος 
των µεµονωµένων επιχειρήσεων, αλλά µπορεί να προκαλέσει ζηµία στις δηµόσιες 
δαπάνες υγείας και στους τελικούς καταναλωτές. 

Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εφαρµογή διαφόρων µέσων τα οποία είναι 
καθαυτά νόµιµα δεν καθιστά απαραίτητα το συνδυασµό τους αντίθετο προς τους 
κανόνες ανταγωνισµού. 

Μία κατά περίπτωση ανάλυση θα απαιτείτο για τον καθορισµό των ακριβών 
επιπτώσεων της συµπεριφοράς της εταιρείας όσον αφορά την είσοδο των γενόσηµων 
στην αγορά. Ενώ µια τέτοια ανάλυση θα πρέπει να εφαρµοστεί όπου κριθούν 
σκόπιµα ατοµικά µέτρα, το τεχνικό παράρτηµα στην τελική έκθεση περιέχει µία 
σειρά παραδειγµάτων και αποδείξεων βασισµένων σε συγκεκριµένες περιπτώσεις 
που καταδεικνύουν τις επιπτώσεις αυτές χωρίς να διευκρινίζει εάν η εν λόγω 
συµπεριφορά είναι αντίθετη προς την κοινοτική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού. 
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3.3. Προβλήµατα ανταγωνισµού µεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων 

Επίσης, η έρευνα επεδίωξε να εξετάσει κατά πόσο η συµπεριφορά των εταιρειών 
παραγωγής αρχέτυπων θα µπορούσε να αποτελεί ένα από τους λόγους για τις 
δυσκολίες κυκλοφορίας νέων φαρµάκων στην αγορά.34 

3.3.1. Στρατηγικές διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 

Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων εντοπίζουν συνεχώς τις περισσότερο 
υποσχόµενες στρατηγικές διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ώστε να προστατεύσουν τα 
περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό είναι το βασικό για τις καινοτόµες προσπάθειές 
τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ωστόσο, οι εταιρείες εφαρµόζουν στρατηγικές 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας οι οποίες ενδέχεται να εµποδίζουν την ανάπτυξη ενός 
ανταγωνιστικού φαρµάκου. Όταν τέτοιες στρατηγικές εστιάζονται κυρίως στον 
αποκλεισµό ανταγωνιστών χωρίς να καταβάλουν καινοτόµες προσπάθειες, αυτές 
ονοµάζονται από ορισµένες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων «αµυντικές 
στρατηγικές διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας».35 

Αυτές οι «αµυντικές στρατηγικές διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας» µπορούν να 
εξυπηρετήσουν διάφορους σκοπούς. Πρώτον, παρέχουν δικαίωµα που µπορεί να 
αντιταχθεί στους ανταγωνιστές ώστε να µην αναπτύξουν το αντικείµενο αυτού του 
διπλώµατος. ∆εύτερον, η δηµοσίευση της αίτησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας 
δηµιουργεί προηγούµενη «στάθµη της τεχνικής». Έτσι, οι άλλες εταιρείες δεν θα 
είχαν πλέον εµπορικό συµφέρον να αναπτύξουν τη δηµοσιευθείσα εφεύρεση, διότι 
δεν θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν την προστασία της δικής τους εργασίας µε 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. 

Ταυτοχρόνως, ορισµένες εταιρείες αµφισβήτησαν αυτά τα πορίσµατα και 
υποστήριξαν ότι προβαίνουν σε κατοχυρώσεις µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για να 
εξασφαλίσουν θεµιτές επιχειρηµατικές ευκαιρίες, π.χ. µέσω αδειοδότησης. 
Επιπλέον, το ΕΓ∆Ε υπενθύµισε την πολιτική πτυχή της διάδοσης των τεχνικών 
πληροφοριών, αφού τα τρίτα µέρη παραµένουν ελεύθερα να στηριχθούν στις 
πληροφορίες που έχουν αποκαλυφθεί σ’αυτού του είδους τις αιτήσεις διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας. 

                                                 
34 Όπως αναφέρεται ανωτέρω, άλλοι παράγοντες που αναφέρθηκαν από τη βιοµηχανία παραγωγής 

αρχέτυπων για την ύφεση στην καινοτοµία, όπως αποδεικνύεται από τη µείωση νέων σκευασµάτων που 
κυκλοφορούν στην αγορά, περιλαµβάνουν επιστηµονικές πολυπλοκότητες, υψηλά ποσοστά απωλειών 
στο τελευταίο στάδιο ανάπτυξης λόγω απροθυµίας ανάληψης κανονιστικών κινδύνων και 
αβεβαιότητας σχετικά µε τα οικονοµικά οφέλη. Αυτοί οι παράγοντες δεν αποτέλεσαν αντικείµενο της 
έρευνας. 

35 Όπως προαναφέρεται, ο όρος «αµυντικά» διπλώµατα ευρεσιτεχνίας δεν υπάρχει στον νόµο περί 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και όλες οι αιτήσεις για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας πρέπει να αξιολογηθούν 
βάσει των εκ του νόµου κριτήριων για την κατοχύρωση των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, όχι βάσει των 
υποκείµενων προθέσεων του αιτούντος. Επίσης, η χορήγηση αποκλειστικών δικαιωµάτων αποτελεί 
εγγενές χαρακτηριστικό του συστήµατος διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Η έννοια των «αµυντικών 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας» θα έπρεπε κατά συνέπεια να µην νοηθεί ότι σηµαίνει ότι αυτά τα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας είναι χαµηλής ποιότητας ή αξίας, αλλά προσπαθεί να αποδώσει µία κατάταξη 
που γίνεται στη βιοµηχανία γι’αυτόν τον τύπο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας από εµπορικής απόψεως. 
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Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων ανέφεραν επίσης τις δυνατότητες των 
ανταγωνιστών να υποβάλουν προαιρετικά τµηµατικές αιτήσεις παροχής διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας ως εµπόδιο στις καινοτόµες προσπάθειές τους.36 

3.3.2. Επαφές και διαφορές που συνδέονται µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 

Συνολικά, η έρευνα αποκάλυψε τουλάχιστον 1.100 περιπτώσεις στις οποίες τα 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην κατοχή µιας εταιρείας παραγωγής αρχέτυπων 
πιθανόν να επικαλύπτονται µε φάρµακα, προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης ή και 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην κατοχή άλλης εταιρείας παραγωγής αρχέτυπων για το 
φάρµακό τους.37 Σ’αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να προκύψει παύση των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων, µε αρνητικές 
επιπτώσεις στη διαδικασία καινοτοµίας. 

Σε πολλές περιπτώσεις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων πέτυχαν τον διακανονισµό 
των πιθανών διαφορών, π.χ. µέσω συµφωνιών άδειας εκµετάλλευσης. Ωστόσο, σε 
περίπου 20% των 99 περιπτώσεων στις οποίες είχε ζητηθεί η άδεια εκµετάλλευσης, 
αυτή δεν δόθηκε στις αιτούσες εταιρείες. Σύµφωνα µε πληροφορίες, σε αρκετές 
περιπτώσεις τούτο οδήγησε στη διακοπή του σχεδίου Ε&Α ή απαίτησε 
συµπληρωµατικές προσπάθειες για την υπερπήδηση των εµποδίων. 

Ενώ η επιλογή των 219 σκευασµάτων βασίστηκε ευρέως στη λήξη των διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας για να αποτυπώσει τη σχέση µεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων 
και γενόσηµων, η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων 
συµµετείχαν σε 66 υποθέσεις διαφορών κατά άλλων εταιρειών παραγωγής 
αρχέτυπων. Οι διαφορές που συνδέονται µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας αφορούσαν 18 
φάρµακα. Στο 64% των περιπτώσεων η διαφορά διευθετήθηκε µε συµφωνία 
διακανονισµού. Ο αριθµός των υποθέσεων για τις οποίες αναφέρθηκε τελική 
απόφαση ήταν σχετικά χαµηλός (δεκατρείς από τις 66 υποθέσεις), ενώ οι κάτοχοι 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας έχασαν δέκα από τις δεκατρείς υποθέσεις (77%). 

3.3.3. Ενστάσεις και προσφυγές 

Μεταξύ 2000 και 2007, όσον αφορά το δείγµα φαρµάκων της έρευνας, οι εταιρείες 
παραγωγής αρχέτυπων αµφισβήτησαν κυρίως τα παράγωγα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας άλλων εταιρειών αρχέτυπων. 

Οι ενστάσεις των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων σηµείωναν µεγάλη επιτυχία όταν 
στρέφονταν κατά των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας άλλων εταιρειών παραγωγής 
αρχέτυπων. Αυτές έγιναν δεκτές περίπου στο 70% των οριστικών αποφάσεων που 
εξέδωσε το ΕΓ∆Ε (συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων του συµβουλίου 
προσφυγών). Επιπλέον, το πεδίο εφαρµογής των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 
µειώθηκε σε ένα πρόσθετο 19% των περιπτώσεων. 

                                                 
36 Για τις προσπάθειες του ΕΓ∆Ε να περιορίσει τις δυνατότητες προαιρετικών τµηµατικών αιτήσεων 

χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας βλ. ανωτέρω υποσηµείωση 29. 
37 Αυτές οι επικαλύψεις βασίζονται σε πληροφορίες που χορήγησαν οι ερωτηθείσες εταιρείες παραγωγής 

αρχέτυπων οι οποίες προσδιόρισαν αυτές τις περιπτώσεις. 
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3.3.4. ∆ιακανονισµοί και άλλες συµφωνίες 

Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων συνήπταν επίσης 
συµφωνίες διακανονισµού µε άλλες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων στην ΕΕ για τη 
διευθέτηση αξιώσεων στα πλαίσια διενέξεων, ενστάσεων ή δικαστικών διαφορών 
για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Την περίοδο 2000–2007, δηλώθηκαν 27 συµφωνίες 
διακανονισµού για υποθέσεις του εξεταζόµενου δείγµατος. Περίπου το 67% αυτών 
των συµφωνιών διακανονισµού αφορούσαν χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης 
(συµπεριλαµβανοµένων αµοιβαίων αδειών εκµετάλλευσης). 

Πέραν από τις συµφωνίες διακανονισµού, από τα πορίσµατα της έρευνας προκύπτει 
ότι οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων συνήπταν µεταξύ τους άλλους τύπους 
συµφωνιών. Συνολικά, αναφέρθηκαν 1.450 συµφωνίες µεταξύ εταιρειών παραγωγής 
αρχέτυπων. Η πλειονότητα των συµφωνιών αφορούσε µάλλον το στάδιο εµπορίας 
παρά το στάδιο Ε&Α. 

81% των συµφωνιών για τις οποίες οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων δήλωσαν ότι 
το συνδυασµένο µερίδιο της αγοράς των συµβαλλοµένων υπερέβαινε το 20% 
περιείχε διατάξεις οι οποίες προέβλεπαν ένα είδος αποκλειστικής σχέσης µεταξύ των 
εταιρειών, δηλαδή οι συµφωνίες προέβλεπαν µία υποχρέωση αποκλειστικής 
προµήθειας, αποκλειστικής παροχής, αποκλειστικής άδειας εκµετάλλευσης ή 
οποιοδήποτε άλλο είδος αποκλειστικότητας, ή/και µία υποχρέωση µη άσκησης 
ανταγωνισµού. Η µέση διάρκεια αυτών των συµφωνιών µε αποκλειστικότητα ή/και 
υποχρέωση µη ανταγωνισµού ήταν οκτώ έτη. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η έρευνα στον κλάδο παρέσχε στην Επιτροπή αξιόπιστα στοιχεία για τον τρόπο 
λειτουργίας του ανταγωνισµού στον φαρµακευτικό τοµέα όσον αφορά την 
ανταγωνιστική σχέση µεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων και γενόσηµων, 
καθώς και µεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων, προσδιορίζοντας ποσοτικά τις 
βιοµηχανικές πρακτικές και επισηµαίνοντας ορισµένους τοµείς ανησυχίας. Η έκθεση 
διευκρινίζει ιδίως µε ποιο τρόπο λειτουργεί η βιοµηχανία στο υφιστάµενο νοµικό 
πλαίσιο. Η κτηθείσα γνώση θα ωφελήσει επίσης όλα τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη 
στην κατανόησή τους όσον αφορά τις ανταγωνιστικές σχέσεις στον τοµέα. Μια βάση 
αξιόπιστων στοιχείων είναι απαραίτητη για την Επιτροπή για να εντοπίσει ειδικές 
ανάγκες για δράση και να καθορίσει τις προτεραιότητες. Επιπλέον, οι εθνικοί 
πολιτικοί ιθύνοντες και οι δηµόσιες αρχές µπορούν να αποφασίσουν να αναλάβουν 
περαιτέρω δράση βάσει της ανάλυσης, για παράδειγµα σε σχέση µε την πολιτική 
τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης . 

Οποιαδήποτε δράση των δηµοσίων αρχών στον φαρµακευτικό κλάδο θα έπρεπε να 
στοχεύει στη δηµιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος το οποίο να διασφαλίζει ότι 
οι πολίτες της Ευρώπης έχουν πρόσβαση σε καινοτόµα, ασφαλή και προσιτά 
φάρµακα χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Γι’αυτόν τον σκοπό τόσο η επιβολή 
της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού όσο και τα κανονιστικά µέτρα µπορούν και 
πρέπει να θεωρηθούν ότι βελτιώνουν τη λειτουργία της αγοράς προς όφελος των 
καταναλωτών. 
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4.1. Ενίσχυση του ελέγχου της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού 

Όπου είναι σκόπιµο, η Επιτροπή θα κάνει πλήρη χρήση των εξουσιών της στο 
πλαίσιο των αντιµονοπωλιακών κανόνων (άρθρα 81, 82 και 86 της συνθήκης ΕΚ), 
του ελέγχου των συγκεντρώσεων (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 139/2004)38 και του 
ελέγχου κρατικών ενισχύσεων (άρθρα 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ). Η Επιτροπή, σε 
στενή συνεργασία µε τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού, θα διώξει κάθε 
αντιµονοπωλιακή παραβίαση στον κλάδο, όταν αυτό απαιτείται από το κοινοτικό 
συµφέρον. Επίσης, θα αναληφθεί δράση σε εθνικό επίπεδο και σε τοµείς οι οποίοι 
δεν αποτελούσαν βασικό στόχο της έρευνας ή είναι εκτός του πεδίου της. 

Συγκέντρωση της αγοράς 

Όπως περιγράφτηκε στην τελική έκθεση, η φαρµακοβιοµηχανία βιώνει σήµερα µία 
σηµαντική φάση ενοποίησης. Τούτο περιλαµβάνει αφενός αυξανόµενη συγκέντρωση 
µεταξύ (µεγάλων) εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων, καθώς και την εξαγορά 
εταιρειών βιοτεχνολογίας. 

Αφετέρου δε, το τοπίο των γενόσηµων υφίσταται σηµαντικές αλλαγές επίσης, υπό 
µορφή εξαγορών εταιρειών παραγωγής γενόσηµων εκ µέρους εταιρειών παραγωγής 
αρχέτυπων και µέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών εντός της βιοµηχανίας 
γενόσηµων . 

Η τάση προς µία αυξηµένη συγκέντρωση αγοράς παρακολουθείται µε προσοχή από 
την Επιτροπή και η ανάλυση αυτών των πράξεων συγχωνεύσεων θα ωφεληθεί από 
την κτηθείσα γνώση µέσω της έρευνας στον κλάδο έτσι ώστε να διατηρηθούν οι 
κατάλληλες για τον ανταγωνιστικό δοµές και διαδικασίες στην αγορά. 

Εταιρικές πρακτικές 

Η προώθηση της καινοτοµίας και η ενθάρρυνση της οικονοµικής ανάπτυξης 
αποτελούν κοινούς σκοπούς του δικαίου της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και του 
δικαίου του ανταγωνισµού. Η καινοτοµία συνιστά βασική και δυναµική συνιστώσα 
µιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής οικονοµίας της αγοράς. Τα δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας προάγουν τον δυναµικό ανταγωνισµό ενθαρρύνοντας τις 
επιχειρήσεις να επενδύσουν σε αναπτυσσόµενα νέα ή βελτιωµένα προϊόντα και 
διαδικασίες. Το ίδιο πράττει ο ανταγωνισµός πιέζοντας τις επιχειρήσεις να 
καινοτοµήσουν. Συνεπώς, τόσο τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας όσο και ο 
ανταγωνισµός χρειάζονται απαραίτητα για την προώθηση της καινοτοµίας και την 
ανταγωνιστική της εκµετάλλευση.39 Εάν η ύπαρξη και άσκηση ενός δικαιώµατος 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας δεν είναι αφ’εαυτού τους ασυµβίβαστες µε τη νοµοθεσία 
περί ανταγωνισµού, δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 
παρέµβασης βάσει της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού.40 Ωστόσο, ορισµένες 
πρακτικές µπορούν να αποτελούν παράβαση µόνο σε έκτακτες περιστάσεις.41 

                                                 
38 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, ΕΕ L 24 της 29.1.2004, 

σ. 1–22. 
39 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81 της 

συνθήκης ΕΚ σε συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας, ΕΕ C 101 της 27ης Απριλίου 2004, σ. 2-42. 
40 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 81 της 

συνθήκης ΕΚ σε συµφωνίες µεταφοράς τεχνολογίας, ΕΕ C 101 της 27ης Απριλίου 2004, σ. 2-42. 
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Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές έχουν ήδη αναλάβει δράση σε µία σειρά υποθέσεων 
στο παρελθόν για συγκεκριµένη παραβίαση της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού στον 
φαρµακευτικό τοµέα. Οι ληφθείσες αποφάσεις περιλαµβάνουν42: επιβολή προστίµων 
σε φαρµακευτική εταιρεία από την αρχή ανταγωνισµού του Ηνωµένου Βασιλείου 
για πώληση των προϊόντων της σε νοσοκοµεία σε πολύ χαµηλές τιµές, ενώ πωλούσε 
τα ίδια προϊόντα σε ασθενείς µέσω των φαρµακείων σε πολύ υψηλές τιµές, µια 
στρατηγική που κατέστη δυνατό να συνεχιστεί επειδή όπως προέκυψε οι ιατροί ήταν 
έντονα επηρεασµένοι από τα εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνταν στα 
νοσοκοµεία (υπόθεση NAPP)·43 ενδιάµεσα µέτρα που έλαβε η γαλλική αρχή 
ανταγωνισµού υπέρ εταιρείας παραγωγής γενόσηµων τα προϊόντα της οποίας 
δέχονταν συστηµατική κριτική από το προσωπικό πωλήσεων ανταγωνιστικής 
εταιρείας παραγωγής αρχέτυπων ακόµη και µετά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας 
(υπόθεση Arrow Génériques)·44 απόφαση της ιταλικής αρχής ανταγωνισµού, κατά 
την οποία η άρνηση µιας εταιρείας παραγωγής αρχέτυπων να χορηγήσει άδεια για 
παραγωγή ενός ενεργού συστατικού, η οποία χρειάζεται στους παραγωγούς 
γενόσηµων σκευασµάτων για να εισέλθουν σε εθνικές αγορές όπου ο παραγωγός 
αρχέτυπων δεν διέθετε κανένα αποκλειστικό δικαίωµα, συνιστούσε παράβαση του 
άρθρου 82 της Συνθήκης (υπόθεση GSK)·45 και επιβολή προστίµων από την 
Επιτροπή για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης η οποία συνίστατο στην κακή 
εφαρµογή κανονιστικών διαδικασιών (υπόθεση AstraZeneca).46 

Η έρευνα στον κλάδο εντόπισε µία σειρά θεµάτων τα οποία απαιτούν περαιτέρω 
έλεγχο στο πλαίσιο των κανόνων περί ανταγωνισµού. Η Επιτροπή σε συνεργασία µε 
τις εθνικές αρχές δεν θα διστάσει να κάνει χρήση των εκτελεστικών εξουσιών της 
στο πλαίσιο της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού, εκεί όπου υπάρχουν ενδείξεις 
πρακτικών οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν ή να νοθεύσουν τον 
ανταγωνισµό στην αγορά. Επίσης, η Επιτροπή καλεί τους συµµετέχοντες στην αγορά 
οι οποίοι θίγονται από αντιανταγωνιστικές πρακτικές ή έχουν πληροφορίες σχετικά 
µε τέτοιες πρακτικές να ενηµερώσουν την Επιτροπή ή τις αρµόδιες εθνικές αρχές. 

Όσον αφορά τον ανταγωνισµό µεταξύ ιδίως εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων, οι 
αµυντικές στρατηγικές διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας οι οποίες κυρίως εστιάζονται στον 

                                                                                                                                                         
Βλέπε επίσης την απόφαση του ∆ικαστηρίου της 27ης Σεπτεµβρίου 1988, υπόθεση 65/86 (Bayer κατά 
Süllhöfer), [1988] Συλλογή, σ. 05249. 

41 Βλ., για παράδειγµα: Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-241/91 P και C-242/91 Radio Telefis Eireann 
(RTE) και Independents Television Publications (ITP) κατά Επιτροπής (Magill) [1995] Συλλ. I-743, 
παράγραφος. 50; υπόθεση C-418/01 IMS Health κατά NDC Health [2004] Συλλ. I-5039; υπόθεση T-
201/04 Microsoft κατά Επιτροπής [2007] Συλλ. II-3601, ιδίως παράγραφος 688 και ακόλουθοι. 
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή - Μια στρατηγική για την Ευρώπη στον τοµέα των δικαιωµάτων 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας COM/2008/0465 τελικό. 

42 Μία σειρά άλλων υποθέσεων περατώθηκαν ή είναι σε εξέλιξη. 
43 Βλέπε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή της Επιτροπής Ανταγωνισµού αριθ. CA98/2/2001 της 30ής 

Μαρτίου 2001, NAPP φαρµακευτικές ελέγχουσες και θυγατρικές εταιρείες (NAPP), (διαθέσιµη στον: 
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/ca98_public_register/decisions/napp.pdf). 

44 Βλέπε απόφαση της Cour de Cassation της 13ης Ιανουαρίου 2009, προσφυγή αριθ. P 08-12.510 (δελτίο 
τύπου διαθέσιµο στον: http://www.conseil-
concurrence.fr/user/standard.php?id_rub=211&id_article=865). 

45 Βλέπε απόφαση της Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato της 8ης Φεβρουαρίου 2006, 
αριθ. 15175 (υπόθεση A363 - Glaxo-PRINCIPI ATTIVI), διαθέσιµη στον: http://www.agcm.it/. 

46 Βλέπε απόφαση της Επιτροπής της 15ης Ιουνίου 2005 (υπόθεση COMP/A. 37.507/F3 - AstraZeneca)· 
προς το παρόν υπό έφεση ενώπιον του Πρωτοδικείου (T-321/05). 
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αποκλεισµό ανταγωνιστών χωρίς να καταβάλλονται προσπάθειες καινοτοµίας ή/και 
στην άρνηση χορήγησης άδειας για µη χρησιµοποιούµενα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
θα παραµείνουν υπό έλεγχο ιδίως σε καταστάσεις όπου η καινοτοµία όντως 
παρεµποδίστηκε. 

Όσον αφορά τον ανταγωνισµό µεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων και 
εταιρειών παραγωγής γενόσηµων, οι καθυστερήσεις στην είσοδο στην αγορά 
γενόσηµων αποτελούν ένα ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας. Η ενδεχόµενη χρήση 
συγκεκριµένων µέσων από εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων για να καθυστερήσουν 
την είσοδο γενόσηµων θα αποτελέσει αντικείµενο ελέγχου του ανταγωνισµού εάν 
χρησιµοποιούνται κατά αντιανταγωνιστικό τρόπο, πράγµα που ενδεχοµένως συνιστά 
παραβίαση στο πλαίσιο του άρθρου 81 ή 82 της συνθήκης ΕΚ. Σε περίπτωση σαφών 
ενδείξεων ότι η παρέµβαση από ένα ενδιαφερόµενο σε µια αρχή έκδοσης άδειας 
κυκλοφορίας έγινε κυρίως για να καθυστερήσει την είσοδο στην αγορά ενός 
ανταγωνιστή/αιτούντος, τα θιγόµενα µέρη και οι φορείς καλούνται να υποβάλουν 
τεκµηριωµένες αποδείξεις γι' αυτές τις πρακτικές στις αρµόδιες αρχές 
ανταγωνισµού. 

Συµφωνίες που έχουν συναφθεί για να αποκλείσουν τους ανταγωνιστές από την 
αγορά ενδέχεται επίσης να παραβαίνουν τη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού της ΕΚ. 
Συµφωνίες διακανονισµού των διαφορών οι οποίες περιορίζουν την είσοδο στην 
αγορά γενόσηµων σκευασµάτων και περιλαµβάνουν µεταβίβαση αξίας από µία 
εταιρεία παραγωγής αρχέτυπων σε µία ή περισσότερες εταιρείες παραγωγής 
γενόσηµων αποτελεί παράδειγµα τέτοιων δυνάµει αντιανταγωνιστικών συµφωνιών, 
ιδίως όπου ο λόγος της συµφωνίας είναι το µοίρασµα των κερδών µέσω πληρωµών 
από την εταιρεία παραγωγής αρχέτυπων σε εταιρείες παραγωγής γενόσηµων σε 
βάρος των ασθενών και των δηµόσιων δαπανών υγείας. 

Για να µειωθεί ο κίνδυνος διακανονισµών σε βάρος των καταναλωτών, θα ήταν 
χρήσιµο να προβεί η Επιτροπή σε ακόµη περισσότερο διεξοδική παρακολούθηση, 
στο πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας, αυτών των διακανονισµών που δύνανται να 
επηρεάσουν αρνητικά τους ευρωπαίους καταναλωτές. Αυτή η παρακολούθηση θα 
έπρεπε να λάβει δεόντως υπόψη το διοικητικό βάρος που επιβάλλεται στους φορείς 
και θα είναι περιορισµένη χρονικά έως ότου η Επιτροπή συλλέξει ικανές 
πληροφορίες για το σχετικό θέµα ώστε να αποφασίσει κατά πόσο χρειάζονται 
περαιτέρω ενέργειες. 

Οι δράσεις επιβολής του νόµου θα αποφασιστούν κατά περίπτωση και θα 
περιλαµβάνουν ενδελεχή εξέταση των ιδιαιτεροτήτων κάθε περίπτωσης 
λαµβάνοντας υπόψη τους θεµιτούς στόχους για την προστασία της καινοτοµίας και 
του κανονιστικού πλαισίου. 

Συγκεκριµένη δράση επιβολής νόµου είναι ήδη σε εξέλιξη σε µια σειρά υποθέσεων. 
Για παράδειγµα, τον Νοέµβριο 2008 – εκτός της έρευνας στον κλάδο – , η Επιτροπή 
διενήργησε έκτακτες επιθεωρήσεις σε αρκετές εταιρείες σε διάφορα κράτη µέλη. 
Κατά τη στιγµή της δηµοσίευσης της παρούσας έκθεσης δεν είχε εξαχθεί κανένα 
τελικό συµπέρασµα. 

Άλλες πρωτοβουλίες 
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Η επιβολή της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού αποτελεί σηµαντική συνιστώσα της 
δηµιουργίας ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί ακόµη περισσότερο τον 
ανταγωνισµό· ωστόσο, δεν θα είναι σε θέση να αντιµετωπίσει όλα τα βασικά 
ζητήµατα που εντοπίστηκαν. Οι ενδιαφερόµενοι υπέβαλαν µία σηµαντική σειρά 
παρατηρήσεων σχετικά µε το κανονιστικό πλαίσιο, τις οποίες θεωρούν 
αποφασιστικής σηµασίας για τον φαρµακευτικό τοµέα. Η έκθεση συνοψίζει αυτές 
τις παρατηρήσεις και προτείνει πιθανές εναλλακτικές επιλογές πολιτικής για τον 
τρόπο µε τον οποίο το κανονιστικό πλαίσιο θα έπρεπε να εξελιχθεί ενόψει της 
βελτίωσης της λειτουργίας του και της µείωσης του κινδύνου αντιανταγωνιστικής 
συµπεριφοράς στο µέλλον. Οι περισσότερο σηµαντικοί τοµείς είναι το δίκαιο 
ευρεσιτεχνίας, οι κανόνες έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και οι διατάξεις τιµολόγησης 
και ασφαλιστικής κάλυψης. 

4.2. Ταχεία καθιέρωση του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και δηµιουργία 
ενός ενιαίου συστήµατος επίλυσης διαφορών 

Όλοι οι ενδιαφερόµενοι υποστήριξαν ένθερµα την κατεπείγουσα δηµιουργία ενός 
ενιαίου κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας47 και ενός ενιαίου και εξειδικευµένου 
συστήµατος επίλυσης διαφορών για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας48 στην Ευρώπη τα 
οποία είναι σήµερα υπό συζήτηση. Οι αποφάσεις του ενιαίου συστήµατος επίλυσης 
διαφορών για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να είναι ταχείες, υψηλής 
ποιότητας και οικονοµικά αποδοτικές. Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν 
ότι το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και το ενιαίο σύστηµα επίλυσης διαφορών 
θα επιφέρουν σηµαντικές βελτιώσεις όσον αφορά το κόστος και την αποδοτικότητα, 
ιδίως µε τη µείωση του κόστους που προκύπτει από τις πολλαπλές καταθέσεις των 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, µέσω εξάλειψης κυρίως παράλληλων υποθέσεων στα 
δικαστήρια µεταξύ των ιδίων µερών σε διαφορετικά κράτη µέλη και ενισχύοντας την 
ασφάλεια δικαίου µέσω αποφυγής αντικρουόµενων αποφάσεων. Η Επιτροπή 
συνεχίζει να καταβάλλει όλες τις προσπάθειες που οδηγούν σε ταχεία θέσπιση αυτών 
των µέσων. 

Οι ενδιαφερόµενοι συµφωνούν ότι είναι σηµαντικό τα ευρωπαϊκά – και στο µέλλον 
κοινοτικά – διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που εκδίδονται από το ΕΓ∆Ε να πληρούν 
υψηλά ποιοτικά πρότυπα. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι υποστήριξαν ένθερµα ότι το 
ΕΓ∆Ε θα έπρεπε να είναι σε θέση να επιταχύνει τις διαδικασίες, όταν αυτό είναι 
δυνατόν. Βάσει των πορισµάτων της έρευνας στον κλάδο, η Επιτροπή υποστηρίζει 
τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του ΕΓ∆Ε προκειµένου να «σηκώσει τον πήχη». 
Γι’αυτό η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόσφατη απόφαση 
περιορισµού της χρονικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας µπορούν να 
υποβληθούν προαιρετικά τµηµατικές αιτήσεις διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Επίσης, η 
Επιτροπή στηρίζει το ΕΓ∆Ε στις προσπάθειές του να συντοµεύσει τις διαδικασίες 
ενστάσεων και προσφυγών. 

                                                 
47 Το πιο πρόσφατο σχέδιο κειµένου της πρότασης κανονισµού του Συµβουλίου για το κοινοτικό δίπλωµα 

βρίσκεται στο έγγραφο εργασίας του Συµβουλίου 8588/09 της 7ης Απριλίου 2009, στον ιστότοπο 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st08/st08588.en09.pdf. 

48 Το πιο πρόσφατο κείµενο για σχέδιο συµφωνίας για το ∆ικαστήριο ευρωπαϊκών και κοινοτικών 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και σχέδιο οργανισµού βρίσκεται στο έγγραφο εργασίας του Συµβουλίου 
7928/09 της 23ης Μαρτίου 2009, στο 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st07/st07928.en09.pdf. 
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Όσον αφορά το αίτηµα από τη βιοµηχανία παραγωγής αρχέτυπων να εισαχθούν οι 
καλούµενοι µηχανισµοί «για προλείανση του εδάφους» προς επίλυση προβληµάτων 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας πριν την είσοδο στην αγορά γενόσηµων, δεν είναι σαφές 
ότι τέτοιοι νέοι µηχανισµοί θα παράσχουν θετική προστιθέµενη αξία σ’αυτό το 
στάδιο όταν υπάρχουν ακόµα σηµαντικές διαφορές µεταξύ των εθνικών νοµικών 
συστηµάτων (π.χ. σχετικά µε τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών ή σχετικά µε 
τις συνθήκες/την πιθανότητα να επιτευχθούν ασφαλιστικά µέτρα). Υπό αυτό το 
πρίσµα, εταιρείες παραγωγής γενόσηµων θα έπρεπε να παραµείνουν σε θέση να 
διατηρήσουν το πλεονέκτηµα της πρώτης κίνησης σε σχέση µε άλλους ανταγωνιστές 
παραγωγούς γενόσηµων, εκτός εάν υφίσταται ένα αποτελεσµατικό εθνικό σύστηµα 
άρσης των εµποδίων. Εν πάση περιπτώσει οι όροι, υπό τους οποίους θα έπρεπε να 
θεσπιστεί ένας τέτοιος µηχανισµός, θα έπρεπε να µελετηθούν προσεχτικά. 

4.3. Εξορθολογισµός της διαδικασίας έκδοσης αδειών κυκλοφορίας 

Η έρευνα στον κλάδο δεν περιλαµβάνει στο πεδίο εφαρµογής της την ενδελεχή 
ανάλυση του κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου για φαρµακευτικά προϊόντα, το 
οποίο εναρµονίζει τις απαιτήσεις για την κυκλοφορία στην αγορά φαρµακευτικών 
προϊόντων µε βασικό στόχο την προστασία της δηµόσιας υγείας. Ωστόσο, σ’αυτήν 
αναγνωρίζεται ο ρόλος που διαδραµάτισε το κανονιστικό περιβάλλον όσον αφορά 
την είσοδο στην αγορά τόσο των αρχέτυπων όσο και των γενόσηµων φαρµάκων. 
Στις απαντήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης, οι διάφοροι ενδιαφερόµενοι 
υπέβαλαν επίσης παρατηρήσεις σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο. 

Οι κοινοτικοί κανόνες για την έγκριση γενόσηµων φαρµάκων και την 
αποκλειστικότητα των δεδοµένων αναθεωρήθηκαν ουσιαστικά το 2004 και νέες 
διατάξεις εφαρµόζονται από το 2005, παρόλο που ορισµένες από αυτές θα 
επιδείξουν τα πλήρη αποτελέσµατά τους σε χρονικό διάστηµα κάποιων ετών. 

Συνολικά, οι περισσότεροι ενδιαφερόµενοι ζήτησαν αυστηρή εφαρµογή και επιβολή 
τόσο του παλαιού όσο και του νέου κανονιστικού πλαισίου. Οι παρατηρήσεις των 
ενδιαφερόµενων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας θα αποτελέσουν 
πρόσθετη χρήσιµη βάση πληροφοριών που πρέπει να ληφθεί υπόψη από την 
Επιτροπή στην περαιτέρω εφαρµογή των πολιτικών της στον τοµέα. Επιπλέον, η 
Επιτροπή επιθυµεί να κάνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις. 

Ενώ υπάρχει ευρεία συναίνεση µεταξύ των ενδιαφερόµενων ότι - συνολικά - το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο που διέπει τις άδειες κυκλοφορίας λειτουργεί καλά, οι 
ενδιαφερόµενοι αναφέρουν τις κατά την άποψή τους αδυναµίες στην εφαρµογή οι 
οποίες οδηγούν σε καθυστερήσεις και µη αναγκαία διοικητικά βάρη για τις 
εταιρείες. 

Η Επιτροπή θα παράσχει πλήρη υποστήριξη στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Φαρµάκων 
(EMEA) και στους εθνικούς οργανισµούς για να αξιολογήσουν τον τρόπο µε τον 
οποίο µπορούν να επιλυθούν τα προβλήµατα πόρων και ικανότητας εντός του 
δικτύου των εθνικών αρχών και καλεί τα κράτη µέλη να συµβάλουν ενεργά στις 
προσπάθειες για επιτάχυνση και βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών ώστε να 
µειωθούν οι επιβραδύνσεις και οι καθυστερήσεις. Επιπλέον, όπως περιγράφτηκε 
στην ανακοίνωση της 10ης ∆εκεµβρίου 2008 για το µέλλον του φαρµακευτικού 
τοµέα, η Επιτροπή θεωρεί ότι το δίκτυο των κοινοτικών αρχών για τα φάρµακα 
απαιτεί βελτιστοποίηση για να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητά του, να 
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ελαχιστοποιήσει το κανονιστικό βάρος που δηµιουργεί και έτσι να επιταχύνει την 
είσοδο των φαρµάκων στην αγορά . Η εν εξελίξει επανεξέταση του ΕΜΕΑ παρέχει 
µία πρώτη ευκαιρία γι’αυτή την ανάλυση. 

Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι κατήγγειλαν τις παρεκκλίσεις που υπέπεσαν στην 
αντίληψή τους όσον αφορά την εθνική εφαρµογή του κοινοτικού κανονιστικού 
πλαισίου. Έχει ξεκινήσει η αποτελεσµατική επιβολή του νόµου, και είναι σε εξέλιξη 
ορισµένες δράσεις των κοινοτικών θεσµικών οργάνων για την εξοµάλυνση αυτής της 
κατάστασης, όπως η εφαρµογή του νέου κανονισµού για τις διακυµάνσεις49 και οι 
συνεχιζόµενες προσπάθειες στο δίκτυο των εθνικών οργανισµών έκδοσης αδειών 
κυκλοφορίας. Όπου κρίνεται σκόπιµο, θα κατατεθούν αγωγές κατά παράβασης. 

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη και τους εθνικούς οργανισµούς να κάνουν 
καλύτερη χρήση της δυνατότητας αµοιβαίας αναγνώρισης των αδειών κυκλοφορίας, 
βελτιώνοντας τις διαδικασίες και µειώνοντας τα διοικητικά βάρη των εταιρειών, 
καθιστώντας δυνατή την πλήρη αµοιβαία αναγνώριση χωρίς πρόσθετες υποχρεώσεις 
επί των εταιρειών. Επίσης, η Επιτροπή επισηµαίνει την ανάγκη για καλύτερο 
συντονισµό µεταξύ των οργανισµών ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο οι ενδεχόµενες διαφορές στην εφαρµογή του νοµικού πλαισίου, 
κάνοντας πλήρη χρήση των υφιστάµενων µέσων όπως η οµάδα συντονισµού για 
αµοιβαία αναγνώριση που θεσπίστηκε από την οδηγία 2001/83/ΕΚ50 ή οι διάφορες 
κοινοτικές βάσεις δεδοµένων για φαρµακευτικά προϊόντα που διαχειρίζεται ο 
EMEA. Οι φορείς έκδοσης αδειών κυκλοφορίας ενθαρρύνονται να µεταφέρουν µετά 
από αίτηση και χωρίς καθυστέρηση όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι φορείς 
τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης για να αποφευχθεί ή τουλάχιστον να 
περιοριστεί η επικάλυψη των προσπαθειών. 

Η βιοµηχανία, και ιδίως οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων, κατήγγειλε τη 
δυνατότητα των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων να παρεµβαίνουν σε κανονιστικές 
διαδικασίες ενώπιον των φορέων έκδοσης αδειών κυκλοφορίας και ανέφερε 
αποκλίνουσες προσεγγίσεις στη δηµοσιοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών που 
ακολούθησαν διάφορες εθνικές αρχές. Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι οι διαδικασίες 
έκδοσης αδειών κυκλοφορίας είναι διµερείς µεταξύ του αιτούντος και της 
διοίκησης.51 Οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται από ένα τρίτο µέρος και ακόµα 
λιγότερο επίσηµες παρεµβάσεις κατά τη διάρκεια της εκτίµησης µιας αίτησης για 
άδεια κυκλοφορίας δεν προβλέπονται στην κοινοτική φαρµακευτική νοµοθεσία. 
Ωστόσο, δεδοµένης της υποχρέωσης των αρµόδιων αρχών να λάβουν υπόψη 
οποιαδήποτε πληροφορία η οποία µπορεί να έχει επίπτωση στην εκτίµηση του 
προϊόντος (ασφάλεια, αποτελεσµατικότητα, ποιότητα), οι φορείς έκδοσης αδειών 

                                                 
49 Αλλαγές που ακολουθούν την κυκλοφορία φαρµάκων στην αγορά ΕΕ (π.χ. αλλαγή στην παραγωγική 

διαδικασία, αλλαγή στη συσκευασία, αλλαγή στη διεύθυνση του παραγωγού κλπ.) καλούνται 
«διακυµάνσεις». Οι διακυµάνσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας υπόκεινται στις υποχρεώσεις του 
δικαίου ΕΕ, που είναι κωδικοποιηµένος σήµερα στους κανονισµούς της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 
1084/2003 και αριθ. 1085/2003. Από την 1η Ιανουαρίου 2010 ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 της 
Επιτροπής, της 24ης Νοεµβρίου 2008, σχετικά µε την εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά τους 
όρους των αδειών κυκλοφορίας φαρµάκων για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών φαρµάκων θα είναι 
σε ισχύ (Επίσηµη Εφηµερίδα L 334 της 12.12.2008, σ. 7-24). 

50 Οδηγία 2001/83/ΕΚ της 6.11.2001, ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67–128, όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία από την οδηγία 2008/29/ΕΚ της 11.3.2008, ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 51–52. 

51 Απόφαση του Πρωτοδικείου, υπόθεση T-326/99 (Olivieri) της 18ης ∆εκεµβρίου 2003, Συλλ. 2003 σ. 
II-06053. 
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κυκλοφορίας µπορεί να µην είναι σε θέση απλά να αγνοήσουν πληροφορίες που 
έχουν υποβληθεί από τρίτα µέρη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης άδειας 
κυκλοφορίας. Υπό αυτό το πρίσµα και ανεξάρτητα από τον λόγο υποβολής των 
παρατηρήσεων, τα κράτη µέλη και οι οργανισµοί θα έπρεπε να διασφαλίσουν ότι η 
υποβολή παρατηρήσεων από ένα τρίτο µέρος είναι τεκµηριωµένη καλά και 
γνωστοποιείται στον αιτούντα και θα έπρεπε να καταβάλουν όλες τις απαραίτητες 
προσπάθειες ώστε η παρέµβαση να µην οδηγήσει αναγκαία σε καθυστερήσεις για 
τον αιτούντα. Ανάλογα µε το εθνικό νοµικό πλαίσιο, οι εταιρείες ή τα συστήµατα 
ασφάλισης υγείας θα µπορούσαν επίσης να υποβάλουν αγωγή αποζηµίωσης στο 
πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας σε περίπτωση αποδεδειγµένης απώλειας 
εισοδηµάτων ή οικονοµιών λόγω των αβάσιµων παρεµβάσεων. 

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επιβάλλει αυστηρά την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία 
και, για παράδειγµα, θα αναλάβει δράση κατά της σύνδεσης µε το δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας, αφού σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, οι φορείς έκδοσης 
αδειών κυκλοφορίας δεν µπορούν να λάβουν υπόψη το καθεστώς του διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας του αρχέτυπου όταν αποφασίζουν για τις άδειες κυκλοφορίας 
γενόσηµων. Η Επιτροπή είναι επίσης δεσµευµένη να διασφαλίσει ότι οι νέοι κανόνες 
για την αποκλειστικότητα των δεδοµένων που θεσπίστηκαν στην κοινοτική 
νοµοθεσία το 2004 θα εφαρµοστούν πλήρως σε όλα τα κράτη µέλη. 

Παροµοίως, η Επιτροπή επισηµαίνει τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόµενων ότι το 
πλαίσιο για την αποκλειστικότητα των δεδοµένων θα έπρεπε να χρησιµοποιείται για 
να βελτιωθεί η πρόσβαση στα φάρµακα. Η Επιτροπή είναι δεσµευµένη για την 
ανάπτυξη ενός φαρµακευτικού πλαισίου ΕΕ για τον 21ο αιώνα το οποίο θα προάγει 
την καινοτοµία ιδίως σε περιοχές µε ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες. Στην 
ανακοίνωσή της 10ης ∆εκεµβρίου 2008 για ένα ανανεωµένο όραµα για τον 
φαρµακευτικό τοµέα, η Επιτροπή ανακοινώνει ότι θα εκδώσει έκθεση για τη χρήση 
των εξατοµικευµένων φαρµάκων και τεχνολογιών µε κατάληξη σε «-ωµατική» στη 
φαρµακευτική έρευνα και ανάπτυξη και για την πιθανή χρήση νέων κοινοτικών 
µέσων για τη στήριξή τους, εντός του 2010.52 Αυτή η έκθεση θα δώσει την ευκαιρία 
να ληφθεί υπόψη το τρέχον σύστηµα για την αποκλειστικότητα των δεδοµένων και η 
ικανότητά του να συµβάλλει στην καινοτοµία και στη βελτίωση της πρόσβασης στα 
φάρµακα. 

Επίσης, οι εταιρείες ζητούν περαιτέρω διεθνή εναρµόνιση στον τοµέα της άδειας 
κυκλοφορίας, κυρίως µεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωµένων Πολιτειών, για να 
µειωθούν οι περιττές κανονιστικές διαφορές. Η Επιτροπή στηρίζει πλήρως την 
περαιτέρω διεθνή εναρµόνιση επειδή αυτή διαθέτει το δυναµικό να µειώσει αισθητά 
το κόστος εισόδου στην αγορά και της καινοτοµίας µέσω µείωσης των µη 
απαραίτητων κανονιστικών διαφορών και επισηµαίνει τη στρατηγική γι’αυτόν τον 

                                                 
52 Με την εµφάνιση νέων τεχνολογιών, όπως η φαρµακογονιδιωµατική, η παρασκευή εξατοµικευµένων 

προπλασµάτων και οι προσοµοιωτές νοσηµάτων αρχίζει να διαφαίνεται στον ορίζοντα η 
εξατοµικευµένη ιατρική. Μακροπρόθεσµα, οι ιατροί µπορεί να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν 
γενετικές πληροφορίες για να καθορίζουν τα σωστά φάρµακα, στη σωστή δόση και ώρα. Το πεδίο αυτό 
επηρεάζει ήδη τις επιχειρηµατικές στρατηγικές των εταιρειών, τον σχεδιασµό των κλινικών δοκιµών 
και τον τρόπο χορήγησης των φαρµάκων. Αν και είναι πολύ πρόωρο να πει κανείς κατά πόσο οι 
τεχνολογίες µε κατάληξη σε «-ωµατική» θα επιφέρουν όντως επανάσταση στον κλάδο, η Επιτροπή 
παρακολουθεί στενά τον τοµέα και θα εξετάσει κατά πόσο µπορεί να στηρίξει την ανάπτυξή του. 
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τοµέα που ανέφερε στην ανακοίνωσή της 10ης ∆εκεµβρίου 2008 για ένα 
ανανεωµένο όραµα για τον φαρµακευτικό τοµέα. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στον κλάδο, εταιρείες παραγωγής γενόσηµων 
κατήγγειλαν επίσης τις εκστρατείες πληροφόρησης που οργάνωσε η βιοµηχανία 
παραγωγής αρχέτυπων αµφισβητώντας την ποιότητα των γενόσηµων φαρµάκων. Η 
Επιτροπή επιθυµεί να υπενθυµίσει ότι όλα τα φαρµακευτικά προϊόντα (είτε αρχέτυπα 
είτε γενόσηµα) που έχουν εγκριθεί να κυκλοφορήσουν στην κοινοτική αγορά 
υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας. 
Οποιαδήποτε εκστρατεία που θα έθετε αυτό το γεγονός υπό αµφισβήτηση αγνοεί τις 
βασικές αρχές για την άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ και δύναται να παραπλανήσει το 
κοινό. Η Επιτροπή προτρέπει τα κράτη µέλη να αναλάβουν δράση, ιδίως βάσει του 
άρθρου 97 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, εάν εντοπιστούν τέτοιες εκστρατείες στην 
επικράτειά τους. 

4.4. Βελτίωση των συστηµάτων τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης και 
ανάπτυξη ενός προανταγωνιστικού περιβάλλοντος για διείσδυση γενόσηµων 
φαρµάκων στην αγορά 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στον κλάδο, πολλοί ενδιαφερόµενοι εξέφρασαν 
ανησυχίες όσον αφορά τις καθυστερήσεις και τις αβεβαιότητες που αντιµετώπισαν 
σε διαδικασίες σχετικά µε το καθεστώς τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης των 
φαρµάκων. Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων ισχυρίστηκαν ότι αυτό θα εµπόδιζε 
την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόµα φάρµακα και θα συντόµευε την περίοδο 
κατά τη διάρκεια της οποίας οι εταιρείες διαθέτουν την αποκλειστικότητα. Οι 
εταιρείες παραγωγής γενόσηµων ισχυρίστηκαν ότι αυτές οι καθυστερήσεις 
περιορίζουν τις οικονοµίες των οργανισµών υγείας. 

Τα βασικά στοιχεία του σχετικού πλαισίου για τη στρατηγική της Επιτροπής σ’αυτόν 
τον τοµέα βασίζονται στις συστάσεις του φαρµακευτικού φόρουµ, στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής της 10ης ∆εκεµβρίου 2008 για ένα ανανεωµένο όραµα για τον 
φαρµακευτικό τοµέα και στην ενδελεχή παρακολούθηση της λειτουργίας των 
αγορών στον φαρµακευτικό τοµέα.53 Ανάλογα µε το τελικό αποτέλεσµα όλων αυτών 
των πρωτοβουλιών, η Επιτροπή θα εξετάσει την ενδεχόµενη ανάγκη για 
επανεξέταση των υφιστάµενων κανόνων ΕΕ στον τοµέα της τιµολόγησης και της 
ασφαλιστικής κάλυψης (οδηγία για τη διαφάνεια 89/105/ΕΟΚ). 

Η Επιτροπή παροτρύνει όλους τους ενδιαφερόµενους να διασφαλίσουν ότι οι 
προθεσµίες τριών ή έξι µηνών που καθορίζονται από την οδηγία για τη διαφάνεια 
89/105/ΕΟΚ54 τηρούνται και θα συνεχίσει να ερευνά όλες τις καταγγελίες που 
επισηµαίνουν εσφαλµένη µεταφορά ή συστηµατική µη τήρηση της οδηγίας. Η 
Επιτροπή εφιστά επίσης την προσοχή των ενδιαφερόµενων στη δυνατότητα να 

                                                 
53 Για λεπτοµέρειες βλ. τις συστάσεις του φαρµακευτικού φόρουµ (που εκδόθηκαν τον Οκτώβριο 2008, 

βλ. http://ec.europa.eu/pharmaforum/), την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης ∆εκεµβρίου 2008 
(COM(2008) 666 της 10.12.2008: ασφαλή, καινοτόµα και προσβάσιµα φάρµακα: ένα ανανεωµένο 
όραµα για τον φαρµακευτικό τοµέα) και την ενδελεχή παρακολούθηση της λειτουργίας των αγορών 
στον φαρµακευτικό τοµέα (όπως ανακοινώθηκε στον στόχο 7 της προαναφερθείσας ανακοίνωσης). 

54 Οι συγκεκριµένες προθεσµίες που προβλέπονται στην οδηγία 89/105/ΕΟΚ είναι 90 ηµέρες για τις 
αποφάσεις τιµολόγησης, 90 ηµέρες για τις αποφάσεις ασφαλιστικής κάλυψης ή 180 ηµέρες σε 
περίπτωση κοινής διαδικασίας. 
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αµφισβητήσουν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων την εικαζόµενη παράλειψη των 
εθνικών αρχών να τηρήσουν τις απαιτήσεις της οδηγίας και ενθαρρύνει τα θιγόµενα 
µέρη να λάβουν υπόψη τους αυτή τη δυνατότητα - συµπεριλαµβανοµένων αγωγών 
αποζηµίωσης - όταν κρίνεται αναγκαίο. 

Η οδηγία για τη διαφάνεια 89/105/ΕΟΚ καθορίζει τις ανώτατες προθεσµίες για τις 
αποφάσεις τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης, οι οποίες δεν εµποδίζουν τα 
κράτη µέλη να θεσπίσουν ταχύτερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων όπου κρίνεται 
σκόπιµο. Η Επιτροπή για να επιταχύνει τις αποφάσεις τιµολόγησης και 
ασφαλιστικής κάλυψης για γενόσηµα προϊόντα καλεί τα κράτη µέλη να προβλέψουν 
τη θέσπιση εθνικών διατάξεων που χορηγούν καθεστώς αυτόµατης/άµεσης 
τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης στα γενόσηµα προϊόντα (δηλ. χωρίς 
λεπτοµερή εκτίµηση) όταν ο αντίστοιχος παραγωγός αρχέτυπων τυγχάνει ήδη 
ασφαλιστικής κάλυψης βάσει µιας υψηλότερης τιµής. Τούτο θα ελάφρυνε σηµαντικά 
το διοικητικό βάρος όλων των ενεχόµενων και θα οδηγούσε σε ταχύτερη πρόσβαση 
στα γενόσηµα προϊόντα. 

Σύµφωνα µε τις εταιρείες παραγωγής γενόσηµων, οι καθυστερήσεις όσον αφορά τις 
αποφάσεις τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης προκύπτουν µερικές φορές ως 
αποτέλεσµα πρόσθετων απαιτήσεων, π.χ. πληροφορίες για το καθεστώς του 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή πρόσθετη αξιολόγηση της βιο-ισοδυναµίας µεταξύ του 
αρχέτυπου και του γενόσηµου. Αυτές οι πρόσθετες απαιτήσεις, οι οποίες ζητούνται 
από τους φορείς τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης, φαίνεται να παρέχουν ένα 
µέσο στις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων να παρεµβαίνουν και κατά συνέπεια να 
παρατείνουν µία δεδοµένη διαδικασία. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η διαδικασία διαφάνειας απαιτεί από τα κράτη µέλη να 
καθορίσουν τους στόχους και τα επαληθεύσιµα κριτήρια για τη χορήγηση 
καθεστώτος τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης όσον αφορά τα φάρµακα, έτσι 
ώστε οι αρµόδιες εθνικές αρχές να µην οφείλουν να προσθέσουν κριτήρια ή 
εκτιµήσεις τα οποία δεν προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία. Επίσης, θεωρεί ότι 
οι εκτιµήσεις του καθεστώτος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και της βιο-
ισοδυναµίας δεν θα έπρεπε να εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των φορέων 
τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης, επειδή αυτοί δεν είναι ούτε εξοπλισµένοι 
ούτε αρµόδιοι να ασχοληθούν µε αυτά τα θέµατα. Η είσοδος των γενόσηµων 
επηρεάζεται επίσης όταν οι αρχές στα κράτη µέλη θεωρούν ότι οι εφαρµογές 
τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης συνιστούν παραβίαση διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας. Γι’αυτόν τον σκοπό υπογραµµίζεται ότι η EFPIA, η ευρωπαϊκή 
οµοσπονδία που εκπροσωπεί τις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων, επεσήµανε στο 
πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης για την προκαταρκτική έκθεση ότι οι αιτήσεις 
για έκδοση άδειας κυκλοφορίας από τις εταιρείες παραγωγής γενόσηµων δεν θα 
συνιστούσαν παραβίαση της νοµοθεσίας περί ευρεσιτεχνίας. Η ίδια λογική θα 
έπρεπε να εφαρµόζεται στις αιτήσεις για καθεστώς τιµολόγησης και ασφαλιστικής 
κάλυψης. 

Σ’αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων δεν θα έπρεπε να 
παρεµβαίνουν ενώπιον των αρχών τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης 
εγείροντας θέµατα βιο-ισοδυναµίας ή ενδεχόµενης παραβίασης διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας από τον αιτούντα παραγωγό γενόσηµων. Η Επιτροπή θεωρεί τις 
διαδικασίες τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης ως διµερείς διαδικασίες µεταξύ 
του αιτούντος και της διοίκησης. Επειδή οι αρχές τιµολόγησης και ασφαλιστικής 
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κάλυψης δεν είναι αρµόδιες για την εκτίµηση θεµάτων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, 
βιο-ισοδυναµίας ή ασφάλειας, τα κράτη µέλη δεν θα έπρεπε να λαµβάνουν υπόψη 
παρατηρήσεις τρίτου µέρους που εγείρει τέτοια θέµατα. Επίσης, αυτά θα έπρεπε να 
διασφαλίζουν ότι παρεµβάσεις από τρίτα µέρη είναι σε γενικές γραµµές καλά 
τεκµηριωµένες, γνωστοποιούνται στον αιτούντα και δεν οδηγούν σε καθυστερήσεις 
στη λήψη αποφάσεων τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης. 

Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων αποδίδουν, µεταξύ άλλων, τις καθυστερήσεις 
των αρχέτυπων σκευασµάτων εν µέρει στα διασυνοριακά συστήµατα 
χαρακτηρισµού που χρησιµοποιούνται σε µία σειρά κρατών µελών και εν µέρει στην 
τάση προς κατάτµηση της λήψης απόφασης σε ένα περισσότερο 
περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή, µολονότι αναγνωρίζει πλήρως τις εθνικές 
επιλογές, επισηµαίνει στα πορίσµατα της έρευνας στον κλάδο ότι ο διασυνοριακός 
χαρακτηρισµός µπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις και ορισµένες φορές δίνει τη 
δυνατότητα για κακή χρήση (συγκαλυµµένες εκπτώσεις σε δηµοσιευµένους 
καταλόγους που χρησιµοποιούνται για τις τιµές αναφοράς). Όσον αφορά την 
κατάτµηση της λήψης απόφασης, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αυτό είναι ένα θέµα 
που πρέπει να αντιµετωπιστεί από τα κράτη µέλη. 

Οι συµµετέχοντες και ιδίως οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων, κατήγγειλαν επίσης 
την αβεβαιότητα των τιµών/αµοιβής κατά την ανάπτυξη νέων σκευασµάτων. 
Αναφέρθηκε ειδικά η επικάλυψη των εθνικών εκτιµήσεων οι οποίες προσπαθούν να 
καθορίσουν την «προστιθέµενη αξία» του νέου σκευάσµατος σε σχέση µε τα 
υπάρχοντα σκευάσµατα. Η διασυνοριακή συνεργασία όσον αφορά τις επιστηµονικές 
πτυχές της αξιολόγησης της προστιθέµενης αξίας αποτελεί γενικό συµφέρον. 
Γι’αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή επισηµαίνει το γεγονός ότι η επικάλυψη των 
επιστηµονικών εκτιµήσεων στα κράτη µέλη καταλήγει σε συµπληρωµατικό κόστος, 
το οποίο στο τέλος επιβαρύνονται οι καταναλωτές/φορολογούµενοι. Επίσης, υπάρχει 
ο κίνδυνος αντικρουόµενων αποφάσεων για, βασικά, τα ίδια ζητήµατα. Επιπλέον, 
σ’αυτή τη φάση τα µικρότερα κράτη µέλη δεν έχουν πάντοτε τα µέσα για 
επιστηµονικές εκτιµήσεις και δεν τυγχάνουν των δυνατοτήτων που είναι διαθέσιµες 
για τα µεγαλύτερα κράτη µέλη. Γι’αυτόν τον λόγο, υποβλήθηκε για χρηµατοδότηση 
στα πλαίσια του προγράµµατος υγείας 2009 µία κοινή δράση για την αξιολόγηση της 
τεχνολογίας υγείας. Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής για την εφαρµογή των 
δικαιωµάτων των ασθενών στη διασυνοριακή θεραπεία περιέχει µία διάταξη για 
περαιτέρω συνεργασία στην αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας. Ωστόσο, η 
ανάλυση κόστους/αποτελεσµατικότητας εξαρτάται µάλλον από τη δηµοσιονοµική 
κατάσταση και από τις προτεραιότητες στην υγεία κάθε κράτους µέλους. 

Τέλος, ελήφθησαν παρατηρήσεις για εθνικούς µηχανισµούς οι οποίοι θα µπορούσαν 
να ενισχύσουν τις ανταγωνιστικές δυνάµεις στο φαρµακευτικό τοµέα, ιδίως στον 
τοµέα των γενόσηµων. 

Μία οικονοµετρική ανάλυση για τις επιπτώσεις της εισόδου γενόσηµων που 
διενεργήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας στον κλάδο τείνει να καταδείξει ότι τα εθνικά 
καθεστώτα µε υποχρεωτική αντικατάσταση των αρχέτυπων µε γενόσηµα από τους 
φαρµακοποιούς και τα οποία ενθαρρύνουν τους ιατρούς να συνταγογραφούν την 
ουσία (και όχι ένα συγκεκριµένο εµπορικό σήµα) φαίνεται να ευνοούν τον 
ανταγωνισµό στις τιµές και το επίπεδο διείσδυσης των γενόσηµων. Το ίδιο ισχύει για 
πολιτικές που προβλέπουν ασφαλιστική κάλυψη των φαρµάκων στο επίπεδο του 
προϊόντος µε τη χαµηλότερη τιµή και µια συχνή προσαρµογή των επιπέδων 
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ασφαλιστικής κάλυψης ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των τιµών στην αγορά. 
Παροµοίως, η συµµετοχή των ασθενών στην πληρωµή του φαρµάκου εµφανίζεται 
να ευνοεί περαιτέρω τον ανταγωνισµό των τιµών. Αντίθετα, η χρήση ανώτατων 
ορίων τιµών για γενόσηµα φάρµακα δεν φαίνεται να ευνοεί τον ανταγωνισµό στις 
τιµές ή τη διείσδυση των γενόσηµων. 

Υπό αυτό το πρίσµα, η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη, στον βαθµό που δεν έχει 
ακόµα πραγµατοποιηθεί, να προβλέψουν πολιτικές που να διευκολύνουν την ταχεία 
διείσδυση ή/και τον ανταγωνισµό των γενόσηµων. Είναι επί του παρόντος υπό 
συζήτηση διάφορες ενδεχόµενες πολιτικές για την επίτευξη αυτού του στόχου στο 
πλαίσιο της επιτροπής για τη διαφάνεια που θέσπισε η οδηγία 89/105/ΕΟΚ. 

Ορισµένα κράτη µέλη πέτυχαν σηµαντικές οικονοµίες προς όφελος των 
καταναλωτών, όταν οι φορείς ασφάλισης υγείας διενήργησαν διαγωνισµό ή 
παρόµοιες διαδικασίες για ορισµένα γενόσηµα προϊόντα. Αυτά τα συστήµατα 
µπορούν να συµβάλουν στη διασφάλιση ότι οι µειώσεις των τιµών που 
προσφέρονται από τους παραγωγούς γενόσηµων προϊόντων δεν παραµένουν στο 
σύστηµα διανοµής, αλλά µετακυλίονται στους καταναλωτές. Ενώ οι διαγωνισµοί 
µπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ ισχυρό µέσο για τη µείωση του κόστους των 
δηµοσίων δαπανών υγείας, πρέπει να ληφθούν υπόψη επίσης τα µεσοπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα κατά τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού (π.χ. 
η διάρκεια της περιόδου ανάθεσης δεν θα έπρεπε να οδηγήσει σε αποκλεισµό από 
την αγορά). Είναι επίσης βασική η τήρηση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας (π.χ. 
νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις) κατά τη διενέργεια αυτών των διαγωνισµών. 

Η Επιτροπή θα διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά τις πολιτικές γενόσηµων προϊόντων στο 
πλαίσιο των κατάλληλων φόρουµ συζήτησης, όπως η επιτροπή για τη διαφάνεια που 
θεσπίστηκε από την οδηγία 89/105/ΕΟΚ. 

5. Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

Η έρευνα στον κλάδο επιβεβαιώνει ότι η είσοδος γενόσηµων δεν πραγµατοποιείται 
πάντοτε τόσο γρήγορα όσο θα µπορούσε πράγµατι στο πλαίσιο της ισχύουσας 
σχετικής νοµοθεσίας. Η έρευνα δείχνει ότι οι πρακτικές των εταιρειών είναι µεταξύ 
των αιτίων και υποδεικνύει ότι ενδεχοµένως ποικίλες άλλες συνθήκες 
διαδραµατίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο. Επίσης, η έρευνα στον κλάδο επιβεβαιώνει 
τη µείωση των νέων φαρµάκων που κυκλοφορούν στην αγορά και επισηµαίνει τις 
πρακτικές ορισµένων επιχειρήσεων που ενδεχοµένως συµβάλλουν, µεταξύ άλλων 
παραγόντων, σ’αυτό το φαινόµενο. Είναι σε εξέλιξη περαιτέρω παρακολούθηση της 
αγοράς που προσπαθεί να εντοπίσει τους συµπληρωµατικούς παράγοντες οι οποίοι 
ενδεχοµένως διαδραµατίζουν ένα ρόλο σ’αυτό το πλαίσιο. 

Η Επιτροπή θα αντιµετωπίσει τα θέµατα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της 
έρευνας στον κλάδο εφαρµόζοντας αυξηµένο διεξοδικό έλεγχο στο πλαίσιο της 
νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού της ΕΚ στον τοµέα και καταγγέλλοντας 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, εάν κρίνεται σκόπιµο. Η πρώτη δράση επιβολής του 
νόµου είναι ήδη καθ' οδόν. Για να µειωθεί ο κίνδυνος διακανονισµών που 
διενεργούνται σε βάρος των καταναλωτών, η Επιτροπή εξετάζει επίσης την 
περαιτέρω εστιασµένη παρακολούθηση των διακανονισµών οι οποίοι περιορίζουν 
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την είσοδο γενόσηµων και θα συµπεριλάβει την µεταφορά αξίας από µία εταιρεία 
παραγωγής αρχέτυπων σε µία εταιρεία παραγωγής γενόσηµων. 

Όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο, η Επιτροπή επαναβεβαιώνει, βάσει των 
πορισµάτων της στο πλαίσιο της έρευνας στον κλάδο, την επείγουσα ανάγκη για 
καθορισµό ενός κοινοτικού διπλώµατος και ενός ενιαίου ειδικού συστήµατος για την 
επίλυση των διαφορών όσον αφορά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη, 
γεγονός που µετά από την έρευνα στον κλάδο έτυχε αυξηµένης στήριξης από τον 
φαρµακευτικό τοµέα. Όσον αφορά τη νοµοθεσία για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας η 
έρευνα στον κλάδο επιβεβαίωσε επίσης πλήρως τη σηµασία των προσφάτων 
πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Γραφείου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας να 
διασφαλίσει ένα υψηλό ποιοτικό πρότυπο των χορηγούµενων διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας και να επιταχύνει τις διαδικασίες («ανύψωση του πήχη». »). 

Όσον αφορά την άδεια κυκλοφορίας η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στην πλήρη 
εφαρµογή και στην αποτελεσµατική επιβολή του κανονιστικού πλαισίου, π.χ. όσον 
αφορά τη σύνδεση µε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή την τήρηση των προθεσµιών στις 
διαδικασίες έγκρισης. Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι οι παρατηρήσεις τρίτου µέρους 
και, ακόµα λιγότερο, οι επίσηµες παρεµβάσεις κατά τη διάρκεια της εκτίµησης µιας 
αίτησης για άδεια κυκλοφορίας δεν προβλέπονται στην κοινοτική φαρµακευτική 
νοµοθεσία. Η ίδια κάνει έκκληση στους φορείς έκδοσης αδειών κυκλοφορίας να 
διασφαλίσουν ότι οι αιτήσεις από τρίτα µέρη τα οποία δεν θα έπρεπε να 
αποκλειστούν είναι καλά τεκµηριωµένες και διαβιβάζονται στον αιτούντα, και να 
καταβάλουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες ώστε οι αιτήσεις να µην οδηγήσουν 
απαραίτητα σε καθυστερήσεις για τους αιτούντες. 

Σε ό,τι αφορά την τιµολόγηση και την ασφαλιστική κάλυψη η Επιτροπή καλεί τα 
κράτη µέλη να λάβουν υπόψη τη θέσπιση διατάξεων οι οποίες θα χορηγούν 
αυτόµατα/αµέσως ένα καθεστώς τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης στα 
γενόσηµα προϊόντα όταν το αντίστοιχο αρχέτυπο σκεύασµα τυγχάνει ήδη αυτού του 
καθεστώτος. Επιπλέον, τα κράτη µέλη θα έπρεπε να αγνοήσουν τις αιτήσεις τρίτου 
µέρους που εγείρουν ζητήµατα διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, βιο-ισοδυναµίας ή 
ασφάλειας. Τα κράτη µέλη θα έπρεπε να διασφαλίσουν ότι οι αιτήσεις ενός τρίτου 
µέρους στους φορείς τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης οι οποίες δεν µπορούν 
να αγνοηθούν είναι καλώς τεκµηριωµένες, διαβιβάζονται στον αιτούντα και θα 
έπρεπε να καταβάλουν όλες τις απαραίτητες προσπάθειες ώστε η παρέµβαση να µην 
οδηγήσει σε µη αναγκαίες καθυστερήσεις για τον αιτούντα. Τέλος, η Επιτροπή καλεί 
τα κράτη µέλη στον βαθµό που δεν το έχουν ήδη πράξει να προβλέψουν πολιτικές 
που να διευκολύνουν την ταχεία διείσδυση ή/και τον ανταγωνισµό των γενόσηµων. 
Η ίδια θα διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών όσον αφορά τις πολιτικές γενόσηµων προϊόντων. Ανάλογα µε το 
αποτέλεσµα των διαφόρων πρωτοβουλιών55 η Επιτροπή θα εξετάσει την ενδεχόµενη 
ανάγκη για επανεξέταση των ισχυόντων κανόνων ΕΕ στον τοµέα της τιµολόγησης 
και ασφαλιστικής κάλυψης (Οδηγία για τη διαφάνεια 89/105/EΟΚ). 

                                                 
55 Συστάσεις του φαρµακευτικού φόρουµ, ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης ∆εκεµβρίου 2008 για ένα 

ανανεωµένο όραµα για το φαρµακευτικό τοµέα και διεξοδική παρακολούθηση της λειτουργίας των 
αγορών του φαρµακευτικού κλάδου. 
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Βάσει των στόχων που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή θα 
συνεχίσει να επιδιώκει τον εποικοδοµητικό διάλογο µε όλους τους ενδιαφερόµενους 
για να διασφαλίσει ότι το καινοτόµο δυναµικό της κοινοτικής φαρµακευτικής 
βιοµηχανίας µπορεί να αναπτυχθεί πλήρως και ότι οι ασθενείς τυγχάνουν καλύτερης 
πρόσβασης σε ασφαλή και καινοτόµα φάρµακα σε προσιτές τιµές χωρίς 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. 
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