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KOMISIJOS KOMUNIKATAS 

Farmacijos sektoriaus tyrimo ataskaitos santrauka 

1. SEKTORIAUS TYRIMAS IR BENDROSIOS APLINKYBĖS 

Farmacijos sektorius ypač svarbus Europos piliečių, kuriems reikalinga galimybė 
pasinaudoti naujoviškais, saugiais ir prieinamais vaistais, sveikatai. 2007 m. vienas 
Europos gyventojas vaistams išleido vidutiniškai maždaug 430 EUR ir tikėtina, kad, 
senstant Europos visuomenei, ši suma didės. 2007 m. receptinių ir nereceptinių 
žmonėms skirtų vaistų ES rinka įvertinta daugiau kaip 138 mlrd. EUR gamintojo 
kainomis ir 214 mlrd. EUR – mažmeninės rinkos kainomis. 

Ši ataskaita yra farmacijos sektoriui svarbių nusistovėjusių Komisijos strategijų ir 
iniciatyvų dalis, įskaitant Lisabonos strategiją, Komisijos pramoninės nuosavybės 
teisių strategiją1, Komunikatą „Atnaujinta farmacijos sektoriaus vizija“2 ir 
Naujoviškų vaistų iniciatyvą3. Ją vertinant taip pat reiktų atsižvelgti į Komisijos 
reguliavimo veiklą, visų pirma siekiant užtikrinti vaistų saugumą, kokybę ir 
veiksmingumą4, nacionalinių kainų nustatymo ir kompensavimo tvarkos skaidrumą5 
ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugą. Atsižvelgdama į farmacijos sektoriaus 
svarbą ekonomikos augimui bei užimtumui ir jo vaidmenį visuomenės sveikatai, 
Komisija pasiryžusi vykdyti strategijas, kuriomis kuriama šio sektoriaus 
gyvybingumą skatinanti aplinka.  

Todėl sektoriaus tyrimas yra susijęs su kitomis Komisijos iniciatyvomis, kurių tikslas 
užtikrinti, kad pacientai Europoje gautų saugius, veiksmingus ir prieinamus vaistus, 
ir sukurti tokią verslo aplinką, kurioje būtų skatinami moksliniai tyrimai, vertingos 
inovacijos ir remiamas pramonės konkurencingumas6. 

Svarbus inovacijų vaidmuo 

Inovacijos yra labai svarbios farmacijos sektoriui. Žmonėms skirtų vaistų srities 
inovacijos sudarė sąlygas pacientams gauti tokį gydymą, kokio prieš kelis 
dešimtmečius nebuvo galima įsivaizduoti. Be to, daugelio ligų atveju trūksta tinkamo 

                                                 
1 2008 m. liepos 16 d. Komisijos komunikatas „Europos pramoninės nuosavybės teisių strategija“, 

COM (2008) 465 galutinis. 
2 Žr. pirmiausia 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos komunikatą (COM (2008) 666, 2008 12 10. Saugūs, 

naujoviški ir prieinami vaistai. Atnaujinta farmacijos sektoriaus vizija). 
3 Naujoviškų vaistų iniciatyva yra farmacijos pramonės, kuriai atstovauja Europos farmacijos pramonės 

ir asociacijų federacija (EFPIA) ir Europos Bendrijų, kurioms atstovauja Europos Komisija, viešojo ir 
privačiojo sektoriaus partnerystė. Žr. http://imi.europa.eu/index_en.html. 

4 Žr., pavyzdžiui, 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 ir 
Direktyvą 2004/27/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/83/EB. 

5 1988 m. gruodžio 21 d. direktyva 89/105/EEB dėl priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų vaistų 
kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į nacionalinių sveikatos draudimo sistemų sritį, skaidrumo. 

6 Žr. ankstesnes nuorodas ir Aukšto lygio farmacijos forumo dokumentą 
(http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/final_conclusions_en.pdf) bei vykdomas rinkos stebėsenos 
apžvalgas. 

http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/final_conclusions_en.pdf
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gydymo, todėl reikia nuolatos kurti inovacijas siekiant išrasti naujų vaistų. Jei 
patentinių vaistų įmonės ir kitos suinteresuotosios šalys (pvz., universitetai) 
nevykdytų labai svarbių mokslinių tyrimų, tokios naudos negautume. 

Skatinant inovacijas svarbiausia yra intelektinės nuosavybės teisės. Intelektinės 
nuosavybės teisių apsauga svarbi visuose ūkio sektoriuose ir labai reikšminga 
Europos konkurencingumui. Tačiau farmacijos sektoriui tai ypač svarbu dėl to, kad 
būtina spręsti esamas ir kylančias sveikatos problemas ir dėl ilgo produktų gyvavimo 
ciklo (įskaitant ilgus kūrimo laikotarpius). ES farmacijos sektoriuje investicijų į 
mokslinius tyrimus ir plėtrą lygis yra vienas didžiausių Europoje ir labai priklauso 
nuo intelektinės nuosavybės teisių apsaugos taikymo inovacijoms. Pagal patentų 
teisę ir kitas priemones (papildomą apsaugos liudijimą, išimtines teises į duomenis) 
suteiktais išimtinių teisių galiojimo laikotarpiais, patentinių vaistų įmonės 
skatinamos toliau kurti inovacijas. 

Komisija yra įsipareigojusi skatinti inovacijas, taikydama pramoninės nuosavybės 
teises, įskaitant patentus, kaip išdėstyta 2007 m. patentų komunikate7 ir minėtame 
2008 m. komunikate „Pramoninės nuosavybės teisių strategija“, ir pabrėžia, kad 
būtina užtikrinti, kad aukštos kokybės patentai būtų suteikiami veiksminga ir 
prieinama tvarka ir visoms suinteresuotosioms šalims užtikrinamas būtinas teisinis 
tikrumas. 

Būtinybė kontroliuoti valstybės biudžetą 

Apskritai pripažįstama, kad valstybės biudžeto lėšos, įskaitant sveikatos sektoriaus 
išlaidoms skiriamas lėšas, yra labai apribotos. Siekiant kontroliuoti valstybės 
biudžeto lėšas ir vartotojų bei pacientų labui užtikrinti plačias galimybes gauti vaistų, 
svarbiausias veiksnys yra konkurencija, ypač generinių vaistų sukuriama 
konkurencija.  

Atsižvelgiant į šias aplinkybes galutinėse aukšto lygio farmacijos forumo išvadose ir 
rekomendacijose8 teigiamai vertinamas bendras suinteresuotųjų šalių supratimas, kad 
kainų nustatymo ir kompensavimo strategijomis reikia užtikrinti, be kita ko, kad 
valstybės narės kontroliuotų farmacijos sektoriaus išlaidas. Šiuo atžvilgiu 
pripažįstama, kad generiniais vaistais sudaromos sąlygos pacientams ir mokėtojams 
gauti panašų gydymą už mažesnę kainą ir biudžetui nebetenka našta finansuoti 
naujoviškus vaistus9. Komunikate „Atnaujinta farmacijos sektoriaus vizija“10 
teigiama, kad „daugelis valstybių narių pripažįsta, kad generiniai vaistai labai padeda 
sumažinti jų sveikatos priežiūros išlaidas, kompensuojant jų išlaidas ir juos išrašant. 
Konkurencija su nepatentuotais vaistais sudaro sąlygas tvariai gydyti daugiau 
pacientų su mažiau finansinių išteklių. Sutaupyti ištekliai suteikia finansines 
galimybes kurti naujoviškus vaistus. Todėl visi subjektai turėtų užtikrinti, kad po 
patento ir duomenų išimtinumo apsaugos galiojimo pabaigos generiniai vaistai galėtų 
patekti į rinką ir veiksmingai konkuruoti.“ 

                                                 
7 Komisijos komunikatas „Europos patentų sistemos stiprinimas“, COM (2007) 165 galutinis. 
8 http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/final_conclusions_en.pdf. 
9 Aukšto lygio farmacijos forumas. Kainų nustatymo ir kompensavimo politikos gerosios patirties 

pagrindiniai principai http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/pricing_principles_en.pdf). 
10 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos komunikatas (COM (2008) 666, 2008 12 10. Saugūs, naujoviški ir 

prieinami vaistai. Atnaujinta farmacijos sektoriaus vizija). 
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Visų pirma, generinių vaistų pateikimas rinkai neturėtų būti bereikalingai ir 
nepagrįstai vilkinamas. Valstybės narės, norinčios visapusiškai pasinaudoti galimybe 
dėl generinių vaistų sutaupyti biudžeto lėšų, taip pat turi apsvarstyti politikos 
strategijas, kuriomis būtų paspartintas generinių vaistų vartojimas (pagal kiekį) ir 
veiksminga generinių vaistų gamintojų kainų konkurencija. 

Neseniai įvykę sektoriaus pokyčiai 

Farmacijos pramonėje vyksta esminių pokyčių. Pastaraisiais metais apsaugos neteko 
keletas populiarių vaistų (angl. „blockbuster“ medicines) (t. y. vaistų, kurių metinė 
pasaulinė apyvarta viršija 1 mlrd. USD), kurie sudaro didelę stambių patentuotų 
vaistų įmonių pardavimų ir pelno dalį, o ateinančiais metais apsaugos neteks dar 
daugiau tokių vaistų. Be to, nors ir daugiau investuojama į mokslinius tyrimus ir 
plėtrą, tačiau, atrodo, kad patentuotų vaistų įmonėms sudėtinga papildyti produktų 
liniją ir vis mažiau naujoviškų vaistų patenka į rinką. Dėl šių ir kitų veiksnių 
patentuotų vaistų įmonės tampa vis labiau priklausomos nuo pajamų, gaunamų iš 
labiausiai perkamų vaistų, ir neišvengiamai nori juos išlaikyti kiek galima ilgiau. Po 
kelerių metų naujų vaistų, patenkančių į rinką, mažėjimo tendencija pasieks ir 
generinių vaistų pramonę, kuri turės vis mažiau generinių vaistų rinkai pateikti.  

Pastebėta, kad pastaraisiais metais sustiprėjo sektoriaus konsolidavimas. Patentinių 
vaistų įmonės įvairiais būdais įsigijo ir patentuotų vaistų, ir generinių vaistų įmonių. 
Mažesnės patentinių vaistų įmonės, dažnai pagrįstos biotechnologijomis, gali pateikti 
potencialių naujų vaistų ir užpildyti patentuotų vaistų įmonių produktų liniją. Tuo 
pačiu metu daugelis didelių patentinių vaistų įmonių, perimdamos generinių vaistų 
įmones, investuoja į didėjančią generinių vaistų rinką. Dėl to jos turi sąlygų įvairinti 
savo rizikos struktūrą ir gali atsirasti galimybių joms patekti į naujas geografines 
rinkas. Be to, susijungė įvairios generinių vaistų įmonės; susijungimus galbūt lėmė 
su masto ekonomika susijusios aplinkybės ir galimybės naujose geografinėse 
rinkose. Susijungimų kontrolės Europos Sąjungoje tikslas – sudaryti sąlygas tokioms 
konsolidavimo rūšims, jeigu dėl to nekyla didelių kliūčių veiksmingai konkurencijai.  

Tyrimo apimtis 

Atsižvelgdama į gerai veikiančio farmacijos sektoriaus svarbą ir tam tikrus rodiklius, 
rodančius, kad konkurencija Europos Sąjungos farmacijos rinkoje galbūt gerai 
neveikia, Komisija 2008 m. sausio 15 d. pradėjo farmacijos sektoriaus tyrimą11. Visų 
pirma tyrimo metu siekia išnagrinėti priežastis, dėl kurių vėluojama pateikti 
generinius vaistus rinkai ir dėl kurių akivaizdžiai sumažėjo inovacijų, vertinant pagal 
rinkai pateikiamų naujų vaistų skaičių. Atlikdama sektorių tyrimus Komisija turi 
galimybę gauti informaciją EB sutarties 81 ir 82 straipsnių nuostatoms įgyvendinti.  

                                                 
11 2008 m. sausio 15 d. Komisijos sprendimas, kuriuo inicijuojamas farmacijos sektoriaus tyrimas pagal 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003) 17 straipsnį (Byla Nr. COMP/D2/39.514). 
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Atsižvelgiant į tai, kad sektorių tyrimai yra EB konkurencijos teisės priemonė12, 
pagrindinis dėmesys tyrimo metu kreipiamas į įmonių elgseną. Atliekant tyrimą 
dėmesys sutelktas į tokią įmonių veiklą, kuria gali būti stabdoma arba vilkinama 
generinių vaistų įmonių konkurencija, taip pat stabdomas arba vilkinamas 
konkurencingų patentinių vaistų kūrimas. Taigi, pagrindinis dėmesys tyrimo metu 
skirtas konkurenciniams patentinių ir generinių vaistų įmonių santykiams ir 
patentinių įmonių tarpusavio santykiams. Šiuo tikslu Komisija atrinko 43 patentinių 
vaistų įmones ir 27 generinių vaistų įmones išsamiai analizei atlikti. Jos sudaro 
maždaug 80 % visos aktualios apyvartos Europos Sąjungoje ir paprastai yra didesnės 
įmonės, veikiančios daugiau nei vienoje valstybėje narėje.  

Kadangi pramonė yra labai reguliuojama ir vertinant įmonių elgseną reikia 
atsižvelgti į esamą reguliavimo sistemą, vykdant tyrimą taip pat buvo plačiai 
atsižvelgiama į reguliavimo sistemos aspektus, jos įgyvendinimą ir suinteresuotųjų 
šalių nurodytus tariamus trūkumus. Šiomis aplinkybėmis dėmesys sutelktas į 
patentus, leidimus prekiauti ir kainų nustatymą bei kompensavimą 
reglamentuojančius teisės aktus. 

Produkto apibrėžtoji sritis. Tyrimas susijęs su receptiniais žmonėms skirtais vaistais. 
Į tyrimo sritį neįeina nereceptiniai vaistai, gyvūnams skirti vaistai, medicinos 
prietaisai ir sveikatos paslaugos. Išsamiam tyrimui atlikti buvo paimta 219 vaistų 
imtis. Atrinktos molekulės sudarė beveik 50 % visos receptinių vaistų apyvartos 
2007 m. Europos Sąjungoje.  

Geografinė apimtis. Geografinė tyrimo apimtis yra 27 valstybės narės, šiuo metu 
sudarančios Europos Sąjungą. Dalis analizės atlikta tik kai kuriose valstybėse narėse. 
Palyginti su kitais geografiniais regionais buvo galima tik ribotai. Tai taip pat reiškia, 
kad tyrimas ir jo išvados yra pirmiausia aktualūs Europos Sąjungai, todėl jo išvadų 
negalima ekstrapoliuoti į kitas pasaulio šalis, kurių reguliavimo sistemos, pvz., 
intelektinės nuosavybės teisių srityje, skiriasi.  

Tyrimo trukmė. Tyrimo laikotarpis yra 2000–2007 m., tačiau buvo paprašyta 
atnaujinti kai kurias tyrimo dalis pagal duomenis iki 2008 m. birželio mėn. Reikia 
turėti omenyje, kad šiuo laikotarpiu įvyko daug pokyčių, pavyzdžiui, Europos 
Sąjunga išsiplėtė iki 25, o vėliau iki 27 valstybių narių. Be to, 2005 m. įsigaliojo 
svarbūs farmacijos reguliavimo sistemos pokyčiai, kurių tikslas, be kita ko, buvo 
supaprastinti generinių vaistų pateikimą rinkai13, pvz., nustatant vadinamąją Bolaro14 

                                                 
12 Tarybos reglamento Nr. 1/2003 17 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje teigiama: „Jei valstybių narių 

tarpusavio prekybos tendencijos, kainų tvirtumas ar kitos aplinkybės rodo, kad konkurencija bendrojoje 
rinkoje gali būti ribojama ar iškraipoma, Komisija gali atlikti tam tikro ūkio sektoriaus ar tam tikros 
rūšies susitarimų įvairiuose sektoriuose tyrimus. Tokio tyrimo metu Komisija gali prašyti, kad įmonės 
ar įmonių asociacijos pateiktų informaciją, būtiną Sutarties 81 ir 82 straipsniams įgyvendinti, ir gali 
atlikti tam tikslui būtinus patikrinimus.“ 

13 Žr., pavyzdžiui, 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/27/EB, iš dalies 
keičiančią Direktyvą 2001/83/EB. 

14 Direktyvos 2001/83/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/27/EB, 10 straipsnio 6 dalis. Šią 
nuostatą valstybės narės turėjo perkelti į nacionalinę teisę iki 2005 m. spalio 31 d. Kol ES reguliavimo 
sistemoje nebuvo nustatyta Bolaro nuostata, kūrimas prieš pasibaigiant patento galiojimui nebuvo 
reguliuojamas ES lygmeniu. Taigi, generinių vaistų gamintojai kūrė savo produktus arba atliko su jais 
susijusius tyrimus tose šalyse, kuriose pagrindinio patento galiojimo laikas buvo pasibaigęs arba kur 
tokios apsaugos nebuvo, taip pat ne ES arba ne Europos šalyse, kuriose egzistavo Bolaro pobūdžio 
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nuostatą. Kai kurios naujos taisyklės (visų pirma naujos suderintos išimtinių teisių į 
duomenis ir prekybą taisyklės) praktiškai įsigalios tik 2013 m., nes patentiniams 
produktams, dėl kurių prašymas pateiktas ir leidimas suteiktas po to, kai 2005 m. 
įsigaliojo šios naujos taisyklės, taikomi nauji apsaugos laikotarpiai. 

Terminija. Siekiant visapusiškai aprašyti konkurencijos procesą iš komercinės 
perspektyvos, ataskaitoje konkrečios patentų rūšys, produktai ir susijusios strategijos 
aprašomi vartojant pramonei įprastus terminus ir sąvokas. Pabrėžiama, kad šie 
terminai ir sąvokos nėra apibrėžti patentų teisės aktuose. Jie vartojami kalbant apie 
tyrimą, tačiau nereiškia, kad šie terminai ir sąvokos yra aktualūs pagal patentų teisę. 
Be to, vartojant terminus, visų pirma tokius kaip „pirminiai“ ir „papildomi“ patentai, 
„gynybinis patentavimas“ ir „patentų grupės“ (angl. patent clusters) arba „patentų 
tankumynai“ (angl. patent thickets) neturima omenyje jokių neigiamų konotacijų, nes 
paraiškos turi būti vertinamos remiantis teisės aktuose nustatytais patentabilumo 
kriterijais (t. y. naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo), ir 
neatsižvelgiama į tai, kuriuo etapu paraiška pateikta, į prašymus gauti patento teises 
pateikusių asmenų ketinimus arba į tai, kaip patentų klausimai sprendžiami įmonės 
vidaus strategijos dokumentuose. Todėl papildomo patento sąvoka nereiškia, kad šie 
patentai yra prastesnės kokybės ar vertės, tiesiog laiko požiūriu jie pateikiami vėliau, 
nei pirminis patentas. Kalbant apie gynybinį patentavimą paminėtina, kad išimtinių 
teisių suteikimas yra neatsiejamas patentų sistemos aspektas. Todėl „gynybinių 
patentų“ sąvoka nereiškia, kad šie patentai yra prastesnės kokybės ar vertės, o tiesiog 
komerciniu požiūriu parodoma tokios rūšies patentų klasifikacija sektoriuje. 

Iš dalies nagrinėti arba visiškai nenagrinėti klausimai. Pagal sprendimą pradėti 
tyrimą tyrimo metu nebuvo išsamiai nagrinėjami galimi platinimo tinklo, kuris šiuo 
metu yra rinkos stebėsenos objektas, trūkumai15. Taip pat nenagrinėjamos 
lygiagrečios prekybos farmacijos sektoriuje kliūtys16. Tyrimo metu nebuvo 
nagrinėjama generinių vaistų įmonių konkurencija, kuri apskritai kalbant vyksta 
kainų pagrindu, nes bet kurie kainų nustatymo ir (arba) rinkos pasiskirstymo 
susitarimai priklausytų EB sutarties 81 straipsnio taikymo sričiai, ir dabartinėmis 
aplinkybėmis buvo manoma, kad tyrimas nėra tinkama priemonė galimiems 
trūkumams šioje rinkos dalyje nagrinėti. Tačiau nacionalinės strategijos, turinčios 
poveikį generinių vaistų vartojimui ir kainoms, šioje ataskaitoje nagrinėjamos. 
Galiausiai, kadangi sektoriaus tyrimo teisinis pagrindas – EB konkurencijos teisė, 
tyrimo metu nenagrinėta, kurie kiti svarbūs veiksniai be įmonių elgsenos galėjo lemti 
inovacijų sumažėjimą vertinant pagal mažesnį į rinką patenkančių naujų vaistų 
skaičių. Pramonės įmonės pateikė šias priežastis: didesni moksliniai sunkumai, 

                                                                                                                                                         
nuostata, arba ES valstybėse narėse, kuriose tam tikrais atvejais buvo leidžiamas eksperimentinis darbas 
(žr. techninio priedo B.2.2.1 skirsnį). 

15 Žr. Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Rinkos stebėsena: dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai“, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13688_en.pdf (žr., visų pirma 4 skirsnio 
5 punktą dėl mažmeninės rinkos stebėsenos); Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Bendrosios rinkos 
peržiūra: vieneri metai“, http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/smr_oneyear_en.pdf (Žr., 
visų pirma 11 psl. 3 pastraipą ir toliau esančią lentelę apie rinkos stebėseną, kuri yra tolesnių veiksmų 
po 2007 m. bendrosios rinkos peržiūros dalis. 

16 Žr. 2008 m. rugsėjo 16 d. ETT sprendimą farmacijos sektoriuje, kaip konkurencijos teisė taikoma 
lygiagrečiai prekybai (Sujungtos bylos C-468/06, C-469/06, C-470/06, C-471/06, C-472/06, C-473/06, 
C-474/06, C-475/06, C-476/06, C-477/06, C-478/06 Sot. Lélos kai Sia). Taip pat žr. nagrinėjamą bylą 
C-501/06 P GlaxoSmithKline Services prieš Komisiją. 

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/smr_oneyear_en.pdf
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didelis nepatvirtintų vaistų skaičius paskutiniame kūrimo etape dėl reguliavimo 
rizikos baimės ir netikrumas dėl finansinės naudos. 

Farmacijos sektoriaus rinkos stebėsena 

Komisija ne tik atliko sektoriaus tyrimą, bet ir toliau šiuo metu vykdo farmacijos 
sektoriaus stebėseną17, kurios tikslas – atlikti išsamią, palyginamąją makrolygio ES 
vaistų rinkos analizę. Į rinkos stebėsenos sritį pateks kai kurios sektoriaus tyrime 
neaprėptos sritys, kaip antai platinimo tinklai, galimybių gauti vaistų tendencijos 
arba inovacijoms skiriamų lėšų tendencijos Europos Sąjungoje. 

Su konkurencijos teise susijusios pastabos. Svarbu pabrėžti, kad ataskaitoje 
pirmiausia nagrinėjama įmonių elgsena, tačiau nenustatomi atskiri pažeidimų atvejai 
ir nepateikiama jokių pastabų dėl ištirtos veiklos suderinamumo su EB konkurencijos 
taisyklėmis. Tačiau joje pateikiamos svarbios aplinkybės ir faktinis pagrindas, kuriais 
remdamasi Komisija nuspręs, ar reikia imtis ir kokių imtis tolesnių veiksmų, be kita 
ko vykdymo užtikrinimo veiksmų. 

Tyrimo etapai 

Po to, kai buvo pradėtas tyrimas, Komisijos tarnybos atliko atvirus patikrinimus ir iš 
įvairių suinteresuotųjų šalių, daugiausia iš pasirinktų patentinių ir generinių vaistų 
įmonių, surinko duomenis bei kitą informaciją, remdamosi informacijos prašymais. 

Komisija taip pat daug konsultavosi su suinteresuotosiomis šalimis, kaip antai 
pramonės asociacijos, vartotojų ir pacientų atstovai, draudimo įmonės, gydytojų, 
vaistininkų ir ligoninių asociacijos, Europos patentų biuras, nacionaliniai patentų 
biurai, nacionalinės konkurencijos institucijos ir kitos nacionalinės institucijos.  

2008 m. lapkričio 28 d. Komisija paskelbė Farmacijos sektoriaus tyrimo parengtinę 
ataskaitą18. Joje padaryta negalutinė išvada, kad patentinių vaistų įmonių elgsena ir 
veikla prisidėjo prie generinių vaistų pateikimo rinkai vilkinimo ir sunkumų kuriant 
inovacijas, tačiau nurodė, kad yra ir kitų galimų veiksnių, pavyzdžiui, sektoriaus 
reguliavimas. 

Viešai konsultuojantis dėl ataskaitos, iš suinteresuotųjų šalių gauta daugiau nei 
70 atsakymų19. Toliau pateikiama suinteresuotųjų šalių atsakymų santrauka. 

Vartotojų atstovai, generinių vaistų įmonės ir sveikatos draudimo sektoriaus atstovai 
pabrėžia ataskaitos išskirtinumą ir teigia, kad išvados patvirtina jų susirūpinimą, kad 
generiniai vaistai nepatenka į rinką taip greitai, kaip turėtų, ir kad rinkai pateikiama 
mažiau naujų vaistų, kuriais būtų tenkinami nepatenkinti pacientų poreikiai. Jie 
ragina imtis neatidėliotinų veiksmų parengtinėje ataskaitoje nurodytoms problemoms 
spręsti. 

                                                 
17 Žr. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Rinkos stebėsena: dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai“, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13688_en.pdf (žr., visų pirma 4 skirsnio 
6 punktą dėl farmacijos sektoriaus). 

18 Farmacijos sektoriaus tyrimas. Parengtinė ataskaita. Konkurencijos GD tarnybų darbinis dokumentas, 
2008 11 28. 

19 Nekonfidencialias šių atsakymų versijas galima rasti 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/index.html. 
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Patentinių vaistų pramonės atstovai, iš dalies paremti advokatų kontorų ir patentų 
teisininkų, pateikė daugiausia atsakymų ir tvirtino, kad parengtinėje ataskaitoje 
nepateikta duomenų, kad dėl įmonių veiklos kyla kliūčių inovacijų kūrimui ir dėl to 
sumažėja inovacijų skaičius. Jie taip pat teigia, kad dėl vėlavimo pateikti generinius 
vaistus rinkai negalima kaltinti patentinių vaistų įmonių elgsenos, ir mano, kad 
vėlavimą labiausiai lemia su reguliavimo sistema susiję veiksniai. Galiausiai jie 
siūlo, kad Komisija turėtų ištirti rinkos trūkumus, pvz., tariamai nepakankamą 
generinių vaistų įmonių konkurenciją. 

Europos patentų biuras pasisakė apie Europos patentų sistemos veikimą ir atkreipė 
dėmesį į ETT nubrėžtą ribą tarp intelektinės nuosavybės teisės ir konkurencijos 
teisės. Jis ypač pasisako prieš tai, kad būtų nuodugniai tikrinamas asmenų, pateikusių 
paraišką gauti patento teises, ketinimas konkurencijos teisės sumetimais. 

Nors suinteresuotųjų šalių nuomonės dėl kai kurių parengtinėje ataskaitoje pateiktų 
išvadų išsiskyrė, tačiau dauguma suinteresuotųjų šalių sutaria dėl to, kad būtina 
sukurti Bendrijos patentą ir bendrą specializuotą Europos bylinėjimosi dėl patentų 
sistemą. 

Toliau pateikiama pagrindinių sektoriaus tyrimo išvadų santrauka.  

2. RINKOS SAVYBĖS IR GENERINIŲ VAISTŲ PATEIKIMO RINKAI POVEIKIS 

2.1. Pagrindinės rinkos ypatybės 

2.1.1. Rinkos struktūra 

Farmacijos sektorius yra labai reguliuojamas ir jo pažanga priklauso nuo mokslinių 
tyrimų ir plėtros. Tiekimo srityje veikia dviejų rūšių įmonės. Patentinių vaistų 
įmonės aktyviai veikia mokslinių tyrimų, plėtros, naujų produktų reguliavimo 
proceso, įskaitant klininius tyrimus siekiant gauti leidimą prekiauti, valdymo ir 
naujoviškų vaistų rinkodaros bei tiekimo srityse. Jų produktams dažnai suteikiama 
patentinė apsauga, kuria, viena vertus, kompensuojamos dažnai didelės išlaidos 
inovacijoms ir, kita vertus, sudaromos sąlygos paviešinti informaciją apie išradimus. 
Apsauga suteikiama ribotam laikui, taip skatinant įmonę kuo greičiau pateikti 
inovaciją rinkai ir užtikrinant, kad įmonė toliau kurtų inovacijas ir pristatytų būsimus 
naujoviškus produktus. Kita įmonių rūšis – generinių vaistų gamintojai – gali rinkai 
pateikti vaistus, kurie yra lygiaverčiai patentiniams vaistams, kai baigiasi jau esančių 
patentinių vaistų patento galiojimas ir išimtinių teisių į duomenis laikotarpis. Jie 
paprastai kainuoja daug mažiau nei patentiniai vaistai. Tai padeda kontroliuoti 
visuomenės sveikatos sektoriaus biudžetą ir galiausiai duoda naudos vartotojams. 
Generinių vaistų užimama rinkos dalis valstybėse narėse labai skiriasi. 

Nuo 2000 iki 2007 m. patentinių vaistų įmonės maždaug 17 % savo apyvartos iš 
receptinių vaistų pardavimo išleido pasaulinio masto moksliniams tyrimams ir 
plėtrai20 (maždaug 1,5 % apyvartos išleista pagrindiniams moksliniams tyrimams, 
kuriais siekta nustatyti galimus naujus vaistus, o 15,5 % apyvartos – nustatytų galimų 

                                                 
20 Tyrime dalyvavusios patentinių vaistų įmonės sektoriaus tyrimo metu patvirtino vykdančios mokslinius 

tyrimus pasauliniu mastu. 
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vaistų kūrimui atliekant bandymus, kurie produktai yra pakankamai saugūs ir 
veiksmingi, kad jais būtų galima prekiauti)21. Minėtu laikotarpiu rinkodaros ir 
reklaminės veiklos išlaidos sudarė 23 % jų apyvartos. 2007 m. gamybos sąnaudos 
sudarė 21 % visos patentinių vaistų įmonių apyvartos. Patentinių vaistų įmonės labai 
priklauso nuo junginių įsigijimo iš trečiųjų šalių. 2007 m. buvo įsigyta maždaug 
35 % patentinių vaistų įmonių cheminių medžiagų molekulių, dėl kurių buvo 
svarstomas sprendimas suteikti leidimą prekiauti, arba joms suteikta licencija. Kai 
kurios šios trečiosios šalys yra mažosios ir vidutinio dydžio įmonės, pavyzdžiui, 
veikiančios biotechnologijų sektoriuje. Didžiąją generinių vaistų įmonių sąnaudų dalį 
2007 m. sudarė gamyba (51 %), mažiau – rinkodara (13 %) ir moksliniai tyrimai ir 
plėtra (7 %); iš to matyti, kad jų sąnaudų struktūra kitokia. 

Kalbant apie paklausą farmacijos sektorius yra neįprastas, nes receptinių vaistų 
srityje galutinis vartotojas (pacientas) sprendimų nepriima. Paprastai sprendimus 
priima vaistus išrašantis gydytojas, o kai kuriose valstybėse narėse vaistininkas taip 
pat vaidina vaidmenį. Tačiau nei pacientas, nei vaistus išrašantis gydytojas ar 
vaistininkas beveik nepatiria tiesioginių išlaidų, nes paprastai jos padengiamos 
ir (arba) didžiąja dalimi arba net visiškai kompensuojamos pagal nacionalines 
sveikatos (draudimo) schemas. Farmacijos sektorius taip pat neįprastas dėl to, kad 
kainos dažnai nustatomos reguliuojamo sprendimų proceso metu, kuriame vis dėlto 
vyksta suinteresuotųjų šalių derybos. Kitu atveju, t. y. šalyse, kuriose veikia 
vadinamoji laisva kainodara, kainos priklauso nuo reguliuojamų kompensavimo 
sprendimų. Dėl tokios struktūros gydytojai, vaistininkai ir pacientai paprastai nėra 
labai jautrūs receptinių vaistų kainoms, bet vis dėlto yra įvairių receptiniams 
vaistams skirto biudžeto kontrolės priemonių22. 

2.1.2. Generinių vaistų pateikimo rinkai poveikis 

Atliekant sektoriaus tyrimą buvo nagrinėjamos su generinių vaistų pateikimu rinkai 
susijusios ekonominės sąlygos. Tyrimo metu nustatyta, kad maždaug pusė 
nuodugniai tirtų vaistų pateko į rinką kaip generiniai vaistai per pirmus metus po to, 
kai pasibaigė patentų (įskaitant papildomos apsaugos liudijimą) ir išimtinių teisių į 
duomenis (ES vidurkis) galiojimas. Skaičiuojant pagal vertę šie vaistai sudaro apie 
70% įplaukų iš pardavimo (parduotų prekių vertė išimtinių teisių galiojimo pabaigos 
metais). 

Generiniai vaistai į rinką pateko vidutiniškai vėliau nei per septynis mėnesius nuo 
patentinių vaistų išimtinių teisių galiojimo pabaigos. Perkamiausi vaistai, kuriuos 
pirmiausia svarbu greitai pateikti rinkai, buvo pateikti tik vidutiniškai po keturių 
mėnesių23. Tačiau yra didelių skirtumų vertinant skirtingas valstybes nares ir vaistus. 

                                                 
21 Į šiuos duomenis įtraukti ir nepavykę mokslinių tyrimų ir plėtros projektai. 
22 Šį veiksnį reikia turėti omenyje, pavyzdžiui, lyginant su Jungtinėmis Valstijomis, kur kainų nustatymo 

ir reguliavimo sąlygos yra gana skirtingos. 
23 Tai atvejais, kai pasibaigus patentinei apsaugai, įskaitant papildomos apsaugos liudijimą, baigė galioti 

išimtinės teisės į duomenis pagal farmacijos teisę (maždaug 7 % imties atvejų), pateiktus skaičius 
reikėtų vertinti atsižvelgiant į teisines Bendrijos teisės nuostatas dėl išimtinių teisių į duomenis, 
svarbius tyrime nagrinėjamu laikotarpiu. Praktiškai pasibaigus galioti išimtinėms teisėms į duomenis 
dėl to nebūtų buvę galima pateikti generinių vaistų rinkai. Taisyklės buvo pakeistos 2004 m., kad būtų 
galima pateikti generinių vaistų paraišką likus dvejiems metams iki patentinių vaistų, dėl kurių pateikta 
paraiška ir suteiktas leidimas pagal naujas taisykles, išimtinių teisių galiojimo pabaigos, tačiau 
pakeitimas įsigalios tik 2013 m., nes patentiniams vaistams, dėl kurių prašymas pateiktas ir leidimas 
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Vilkinimas yra svarbus, nes generinių vaistų įmonės generinius vaistus pateikė rinkai 
vidutiniškai 25 % mažesne kaina, palyginti su patentinių vaistų kaina prieš 
pasibaigiant jų išimtinių teisių galiojimui. Praėjus dvejiems metams nuo pateikimo 
rinkai, generiniai vaistai buvo vidutiniškai 40 % pigesni už patentinius vaistus, 
palyginti su ankstesne jų kaina. Be to, generiniams vaistams patekus į rinką, 
sumažėjo patentinių vaistų kainos. Pirmųjų metų pabaigoje generinių vaistų įmonės 
užėmė apie 30 % rinkos (pagal parduotų vaistų kiekį), o po dvejų metų – 45 %. 
Kitaip tariant, bet koks vilkinimas turi didelį poveikį sąnaudoms ir įplaukoms. 

Rinkose, kuriose pradėta pardavinėti generinius vaistus, praėjus vieneriems metams 
po pirmo generinio vaisto pateikimo rinkai, sveikatos sistemos išlaidos vidutiniškai 
sumažėjo (skaičiuojant pagal patentinių ir generinių vaistų svertinio kainų indekso 
pokytį) beveik 20 %, o po dvejų metų – apie 25 % (ES vidurkis). Tačiau tyrimo 
rezultatai rodo, kad generinių vaistų pateikimo rinkai poveikis labai skiriasi 
skirtingose ES valstybėse narėse ir pagal skirtingus vaistus. 

Dėl vaistų imties, išanalizuotos 2000–2007 m., ataskaitoje teigiama, kad, jei 
generiniai vaistai būtų buvę pateikti rinkai iš karto pasibaigus išimtinių teisių 
galiojimui, išlaidos galėjo būti 20 % mažesnės, palyginti su faktiškai patirtomis 
išlaidomis. Išsamios šios imties analizės rezultatai rodo, kad bendros išlaidos 
laikotarpiu po išimtinių teisių galiojimo pabaigos buvo apie 50 mlrd. EUR ir jei 
rinkai nebūtų buvę pateikti generiniai vaistai, jos būtų buvę 15 mlrd. EUR didesnės 
(skaičiuojant pagal pastovias apimtis). Tačiau, jei generiniai vaistai būtų buvę 
pateikti rinkai iš karto, išlaidos galėjo būti dar 3 mlrd. mažesnės. 

Ekonometrinės analizės rezultatai rodo, kad nustatytą generinių vaistų pateikimo 
rinkai modelį ir poveikį lemia įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, patentinių vaistų 
apyvarta prieš pasibaigiant galioti išimtinėms teisėms į patentą arba duomenis arba 
reguliavimo aplinka. Pavyzdžiui, atrodo, kad valstybėse narėse, kuriose vaistininkai 
privalo, kai tik įmanoma, išduoti pigiausius generinius vaistus, generiniai vaistai 
rinkai pateikiami anksti ir sutaupoma daugiau sveikatos biudžeto lėšų. Be to, atrodo, 
kad generiniai vaistai pradedami greičiau vartoti ir galiausiai kainos yra mažesnės 
tose valstybėse narėse, kuriose generinių vaistų įmonės neprivalo laikytis tam tikros 
kainų ribos (pvz., fiksuoto patentinio vaisto kainos procentinės dalies). 

3. PAGRINDINIAI TYRIMO REZULTATAI 

3.1. Produktai ir patentai 

Farmacijos sektorius yra vienas iš pagrindinių patentų sistemos naudotojų. 2000–
2007 m. Europos patentų biurui pateiktų su vaistais susijusių patentinių paraiškų 
padaugėjo beveik dvigubai. Patentai dėl veikliųjų medžiagų pramonėje dar yra 
vadinami pirminiais patentais, nes susiję su pirmaisiais jų vaistų patentais. Kiti 
patentai dėl tokių aspektų, kaip skirtingos dozės, gamybos procesas arba specialios 

                                                                                                                                                         
suteiktas po to, kai 2005 m. įsigaliojo šios naujos taisyklės, taikomi nauji apsaugos laikotarpiai. Reikia 
turėti omenyje, kad tyrimo metu vertintas laikotarpis nuo išimtinių teisių galiojimo pabaigos iki faktinio 
generinių vaistų pateikimo rinkai; nustatytus vilkinimo atvejus lėmė nemažai priežasčių, pavyzdžiui, 
reguliavimo veiksmai, logistika ir kt. 
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vaisto formulės, pramonėje vadinami papildomais patentais24. Apskritai vertinant 
populiarių vaistų patentų portfelius matyti, kad per visą produkto gyvavimo ciklą, net 
po to, kai produktas pasiekia rinką, patentinių paraiškų skaičius pastoviai didėja. 
Retkarčiais pirmojo patento suteiktos apsaugos laikotarpio pabaigoje jų net gerokai 
padaugėja. Patentų bylose patentinių vaistų įmonės dažnai remiasi patentais, dėl 
kurių paraiška dar nebuvo pateikta, kai jų susijęs vaistas buvo pateiktas rinkai. 

3.2. Patentinių ir generinių vaistų įmonių konkurencija. Problemos 

Iš tyrimo rezultatų matyti, kad patentinių vaistų įmonės įvairiomis priemonės pratęsia 
savo vaistų komercinio gyvavimo laikotarpį. Sektoriaus tyrimo rezultatai rodo, kad 
dėl įmonių elgsenos vėluojama rinkai pateikti generinius vaistus. 

3.2.1. Patentavimo strategijos 

Tyrimo rezultatai rodo, kad per pastaruosius metus patentinių vaistų įmonės pakeitė 
savo patentavimo strategijas. Visų pirma patentinių vaistų įmonių strategijų 
dokumentuose patvirtinama, kad kai kurios jų siekė kurti strategijas, kad galėtų 
išplėsti ir pratęsti savo patentų apsaugą. 

Įprasta, kad dėl to paties vaisto pateikiama daug patentinių paraiškų (kurios sudaro 
vadinamąsias patentų grupes arba patentų „tankumynus“. Pagal tyrimo metu 
surinktus dokumentus galima patvirtinti, kad svarbus šio metodo tikslas – vilkinti 
arba sustabdyti generinių vaistų pateikimą rinkai25. 

Šiuo atžvilgiu tyrimo metu nustatyta, kad atskiriems vaistams taikoma beveik 
100 konkrečių produktų patentų grupių apsauga, dėl to patentų ir (arba) nagrinėjamų 
patentinių paraiškų skaičius valstybėse narėse gali siekti iki 1 30026. Nors pagal 
Europos patentų biurui pateiktas paraiškas matyti, kad pagrindinių patentų grupių yra 
mažiau, tačiau komerciniu požiūriu prieštaraujantysis, nesant Bendrijos patento, 
galbūt turės išanalizuoti ir atsižvelgti į visų esamų patentų ir nagrinėjamų patentinių 
paraiškų sumą tose valstybėse narėse, į kurių rinką generinių vaistų įmonė nori 
patekti27. 

Dėl didelio patentų ir ypač nagrinėjamų patentinių paraiškų skaičiaus (patentų 
grupių) generinių vaistų įmonės gali jausti netikrumą ir tai gali pakenkti jų 
galimybėms patekti į rinką28. Vidaus dokumentų, surinktų atliekant sektoriaus 
tyrimą, teiginiai patvirtina, kad patentų savininkai žino, jog kai kurie jų patentai gali 
būti netvirti. 

                                                 
24 Kaip minėta, patentų teisėje neišskiriami pirminiai ir papildomi patentai ir patentus reikia vertinti pagal 

įstatymuose nustatytus patentabilumo kriterijus, o ne pagal tai, kuriuo etapu pateiktos paraiškos. Todėl 
papildomo patento sąvoka nereiškia, kad šie patentai yra prastesnės kokybės ar vertės, tiesiog laiko 
požiūriu jie pateikiami vėliau, nei pirminis patentas. 

25 Tačiau patentines paraiškas turi įvertinti patentų biurai pagal įstatymuose nustatytus patentabilumo 
kriterijus, o ne pagal pareiškėjo ketinimus. Dėl terminologijos žr. pirmiau. 

26 Tyrimo metu patvirtinta, kad perkamiausių vaistų patentų ir patentinių paraiškų vidutinis skaičius yra 
140 % (t. y. 237) didesnis nei visos imties vidurkis (98,5). 

27 Dėl dabartinės padėties kylantys neigiami padariniai būtų panaikinti greitai priėmus Bendrijos patentą ir 
suinteresuotosioms šalims jį naudojant. 

28 Pavyzdžiui, tai susiję su atvejais, kai generinių vaistų įmonės gali turėti konkrečių priežasčių abejoti 
tam tikro patento teisėtumu arba manyti, kad nagrinėjama patentinė paraiška neatitinka patentabilumo 
kriterijų. 
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Antra patentinių įmonių naudojama priemonė – savanoriškos padalytos patentinės 
paraiškos (angl. „divisional patent“ applications), visų pirma Europos patentų 
biurui, kuriam pateikiama daugiausiai farmacinio sektoriaus patentinių paraiškų. 
Savanoriškomis padalytomis patentinėmis paraiškomis, kurios pagal patentų teisę yra 
teisėtas būdas padalyti (pradinę) pagrindinę paraišką, negalima išplėsti nei pradinės 
paraiškos turinio, nei apsaugos laikotarpio. Tačiau jomis galima pratęsti nagrinėjimo 
patentų biure laikotarpį, nes padalytos patentinės paraiškos nagrinėjamos, net jei 
pagrindinė paraiška atsiimama arba panaikinama, ir dėl to tam tikromis aplinkybėmis 
generinių vaistų įmonės gali jausti dar didesnį teisinį netikrumą. 2009 m. kovo 25 d. 
Europos patentų biuras ėmėsi priemonių, kuriomis apribojamos galimybės pateikti 
savanoriškas padalytas patentines paraiškas ir laikotarpiai, per kuriuos tai galima 
padaryti29. 

3.2.2. Su patentais susiję mainai ir bylinėjimasis 

Patentų teisių gynimas teisme yra teisėta ir pagrindinė Europos žmogaus teisių 
konvencijos užtikrinama teisė: tai veiksminga priemonė užtikrinti, kad patentų būtų 
paisoma. Tačiau kaip ir bet kuriame kitame pramonės sektoriuje iš tyrimo rezultatų 
matyti, kad bylinėjimusi taip pat gali būti veiksmingai kuriamos kliūtys generinių 
vaistų įmonėms, ypač smulkesnėms. Tam tikrais atvejais patentinių vaistų bendrovės 
bylinėjimąsi gali laikyti ne tiek bylos aplinkybių svarstymo būdu, kiek ženklu 
atgrasyti generinių vaistų įmones nuo patekimo į rinką. 

Vertindamos 219 cheminių medžiagų molekulių imtį patentinių vaistų ir generinių 
vaistų įmonės nustatė bent 1 300 su patentais susijusius neteisminių ryšių ir ginčų dėl 
generinių vaistų pateikimo rinkai 2000–2007 m. atvejus. Didžiąją dalį ginčų inicijavo 
patentinių vaistų įmonės, kurios dažniausiai rėmėsi savo pirminiais patentais, pvz., 
išsiųsdamos įspėjamuosius raštus. 

2000–2007 m. patentinių ir generinių vaistų įmonių iškeltų bylų dėl patentų 
padaugėjo keturis kartus. Iš viso patentinių ir generinių vaistų įmonės iškėlė 698 
bylas dėl patentų, susijusių su tyrimo imties vaistais.  

Iš jų išspręstos 223 bylos, o 149 bylose teismai priėmė galutinius sprendimus. 
Likusios 326 bylos buvo arba dar nagrinėjamos, arba atšauktos. Nors didžiąją dalį 
bylų inicijavo patentinių vaistų įmonės, tačiau 62 % iš 149 bylų laimėjo generinių 
vaistų įmonės. Teismo byla vidutiniškai truko 2,8 metų, tačiau skirtingose valstybėse 
narėse trukmė labai skyrėsi – nuo šiek tiek daugiau nei šešių mėnesių iki kartais 
daugiau nei šešerių metų. 

Prieš bylinėjimąsi patentinių vaistų įmonės daugiausia rėmėsi pirminiais patentais, o 
bylinėjimosi metu – papildomais patentais.  

30 % bylų inicijavo tos pačios šalys daugiau nei vienoje valstybėje narėje dėl to 
paties vaisto. 11 % bylų, kuriose priimtas galutinis teismo sprendimas, du ar daugiau 
skirtingų ES valstybių narių teismų priėmė prieštaringus galutinius sprendimus dėl to 
paties patento galiojimo ar pažeidimo. 

                                                 
29 Žr. 2009 m. kovo 25 d. Europos patentų organizacijos administracinės tarybos sprendimą, iš dalies 

keičiantį Europos patentų konvencijos įgyvendinimo reglamentus (CA/D 2/09): 
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325.html. 
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255 bylose patentinių vaistų įmonės siekė laikinojo teismo draudimo, ir 112 bylų jų 
prašymai patenkinti. Laikinieji teismo draudimai išduoti vidutiniškai 18 mėnesių. 
46 % bylų, kuriose priimtas sprendimas suteikti laikinąjį teismo draudimą, kitas 
teismas pagrindinėje byloje arba priėmė generinių vaistų įmonei palankų galutinį 
sprendimą, arba išsprendė ginčą generinių vaistų įmonei palankiu būdu, nes leido 
generinių vaistų įmonei anksti patekti į rinką ir (arba) numatė jai vertės perdavimą. 
Be to, sudaryta nemažai kitų susitarimų dėl patentų, kurių nebuvo galima priskirti 
konkrečiai kategorijai (t. y. palankus generinių vaistų arba patentinių vaistų įmonei). 

2000–2007 m. ES patentų bylų, susijusių su 68 vaistais, bendros išlaidos vertinamos 
daugiau kaip 420 mln. EUR, kurių didžiąją dalį buvo galima sutaupyti, jei būtų buvę 
galima išvengti bylų dubliavimo keliose valstybėse narėse dėl to, kad nėra Bendrijos 
patento, ir specializuotos patentų bylų nagrinėjimo sistemos. 

3.2.3. Protestai ir apeliacijos 

Sektoriaus tyrimu patvirtinama, kad Europos patentų biurui pateiktų protestų 
santykis (t. y. pateiktų protestų skaičius šimtui išduotų patentų) farmacijos 
sektoriuje30 (apie 8 %) yra nuolatos didesnis nei organinės chemijos sektoriuje (apie 
4 %) ir visuose sektoriuose (bendras Europos patentų biuro vidurkis – apie 5 %). 
Remiantis surinkta informacija, beveik visais atvejais generinių vaistų įmonės 
protestavo dėl papildomų patentų. 2000–2007 m. maždaug 60 % galutinių Europos 
patentų biuro sprendimų (įskaitant apeliacines tarybas) bylose, kuriose generinių 
vaistų įmonės protestavo, buvo joms palankūs, o dar 15 % bylų patentinio vaisto 
patento taikymo sritis buvo apribota. 

Tačiau 80 % galutinių sprendimų (įskaitant apeliacijų nagrinėjimą) vidutiniškai buvo 
priimti per daugiau nei dvejus metus. Nors pripažįstama, kad protesto ir apeliacijos 
procedūros procedūriniu požiūriu yra dvi skirtingos procedūros, tačiau komerciniu 
požiūriu laikas, per kurį priimamas galutinis sprendimas (dėl protesto ar apeliacijos) 
yra svarbu. Procedūrų trukmė labai apriboja generinių vaistų įmonės galimybę laiku 
išsiaiškinti galimų generinių vaistų patento padėtį31. 

3.2.4. Ginčų sprendimo ir kiti susitarimai 

Susitarimai dėl patentų 

Tyrimo metu nustatyta, kad nuo 2000 m. iki 2008 m. birželio mėn. patentinių ir 
generinių vaistų įmonės sudarė daugiau nei 200 ginčo sprendimo susitarimų. Jie 
susiję su maždaug 49 vaistais, iš kurių 31 vaistas (t. y. 63 %) buvo perkamiausi 
vaistai, kurių išimtinės teisės baigė galioti 2000–2007 m. Dauguma ginčų sprendimo 

                                                 
30 Apskaičiuota pagal artimiausią turimą santykį farmacijos sektoriuje. 
31 Europos patentų biuras pripažįsta tinkamos bylos nagrinėjimo trukmės svarbą ir dar kartą pabrėžia, kad 

imasi veiksmų padėčiai pagerinti. Žr. 2008 m. lapkričio 28 d. „EUROPOS KOMISIJOS FARMACIJOS 
SEKTORIAUS TYRIMO PARENGTINĘ ATASKAITĄ. EUROPOS PATENTŲ BIURO 
PASTABAS“, 5 psl. 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/european_patent_office.pdf. 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/european_patent_office.pdf
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susitarimų pasiekta, kai bylos buvo nagrinėjamos teisme32, o kiti susitarimai sudaryti 
be ginčo sprendimo teisme ir (arba) protesto procedūros metu.  

Maždaug pusėje susijusių ginčų sprendimo susitarimų apribota generinių vaistų 
įmonės galimybė prekiauti savo vaistu. Daugumoje šių ginčų sprendimo susitarimų 
(kartu su apribojimu) nustatytas ir patentinių vaistų įmonės vertės perdavimas 
generinių vaistų įmonei – tiesioginio mokėjimo arba licencijos, platinimo susitarimo 
ar šalutinio sandorio forma. Tiesioginiai mokėjimai numatyti daugiau kaip 20-yje 
susitarimų, o bendra patentinių vaistų įmonių generinių vaistų įmonėms sumokėtų 
tiesioginių mokėjimų suma viršija 200 mln. EUR. Dėl šios rūšies susitarimų JAV 
buvo atliekamas antimonopolinis tikrinimas. 

Kiti susitarimai 

2000–2007 m. patentinių ir generinių vaistų įmonės sudarė daug kitų susitarimų dėl 
generinių vaistų pardavimo ir platinimo. Trečdalis tokių susitarimų sudaryta su 
generinių vaistų įmonėmis prieš tai, kai baigė galioti patentinių vaistų įmonės 
produkto išimtinės teisės („pirmalaikio pateikimo rinkai susitarimai“). Negalima 
atmesti, kad šie susitarimai gali būti naudojami, siekiant pagreitinti generinių vaistų 
konkurenciją arba reaguoti į generinių vaistų įmonės buvimą rinkoje. Daugumoje 
pirmalaikio pateikimo rinkai susitarimų įtrauktos sąlygos, kuriomis numatytas tam 
tikras išimtinis susitariančiųjų šalių ryšys. 

Pusė pirmalaikio pateikimo rinkai susitarimų buvo sudaryti praėjusiais metais iki 
išimtinių teisių galiojimo pabaigos. Pasibaigus išimtinių teisių į duomenis galiojimui, 
šie susitarimai galiojo vidutiniškai dar dvejus metus. Daugelio minėtų susitarimų 
atveju, generiniai vaistai buvo pirmieji generiniai vaistai rinkoje, todėl, buvo tikėtina, 
kad kaip pradininkai turės tam tikrų privalumų.  

3.2.5. Kiti veiksmai, turintys įtakos generinių vaistų pateikimui rinkai 

Visiems vaistams – patentiniams ir generiniams – išskyrus patentinių vaistų įmonių, 
vaistus, gaunančius patentinę apsaugą, prieš juos pateikiant rinkai, reikia gauti 
leidimą prekiauti, o daugumoje valstybių narių ir kainų nustatymo bei 
kompensavimo statusą. Nemažai patentinių vaistų įmonių įsikišo leidimų prekiauti 
suteikimo ir (arba) kainų nustatymo ir kompensavimo įstaigose, kai generinių vaistų 
įmonės kreipėsi dėl leidimų prekiauti ir kainų nustatymo bei kompensuojamojo 
vaisto statuso suteikimo jų vaistams, teigdamos, kad generiniai vaistai yra mažiau 
saugūs, mažiau veiksmingi ir (arba) prastesnės kokybės.33 Kai kurios patentinių 
vaistų įmonės taip pat tvirtino, kad leidimai prekiauti ir (arba) kainų nustatymas arba 
kompensuojamojo vaisto statuso suteikimas gali pažeisti jų patentines teises, nors 
pagal ES teisės aktus leidimus prekiauti išduodančios įstaigos neprivalo atsižvelgti į 
šį argumentą. 

                                                 
32 Žr. 3.2.2 skirsnį. Pastaba: vienas ginčų sprendimo susitarimas gali būti su susijęs su daugiau nei viena 

byla. 
33 Užregistruota 211 atvejų kai patentinių vaistų įmonės pateikė ieškinius dėl generinių vaistų (kartais 

kartotinius ieškinius). Ieškiniuose tvirtinta, kad generiniai vaistai yra mažiau saugūs (75 % atvejų), 
mažiau veiksmingi (30 % atvejų), prastesnės kokybės (30 %) arba padirbinėjami (1,4 %). 
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Iš visų bylų, apie kurias pranešta, patentinių vaistų įmonių ieškiniai dėl leidimų 
prekiauti patenkinti tik 2 % atvejų; tai rodo, kad daugeliu atvejų šių patentinių vaistų 
įmonių pateikti argumentai negalėjo būti pagrįsti. Patentinių vaistų įmonėms nelabai 
sekėsi ir bylose, susijusiose su išimtinėmis teisėmis į duomenis, t. y. kai jos tvirtino, 
kad negalima išduoti leidimo prekiauti generiniu vaistu dėl išimtinių teisių į 
duomenis taisyklių, kuriomis apsaugotas patentinis vaistas. Galutiniuose teismo 
sprendimuose patentinių vaistų įmonių ieškiniai patenkinti 19 % tų bylų. 

Dėl patentinių vaistų įmonių kišimosi ir bylinėjimosi atliekant administracines 
generinių vaistų procedūras, gali būti vilkinamas generinių vaistų pateikimas rinkai. 
Ištyrus su imties vaistais susijusius duomenis, rezultatai parodė, kad tais atvejais, kai 
buvo įsikišta, leidimai prekiauti išduoti vidutiniškai keturiais mėnesiais vėliau. 
Atlikus sektoriaus tyrimą, gauta duomenų, kad taikant tokią praktiką gaunama daug 
papildomų pajamų iš nemažai patentinių vaistų.  

Patentinių vaistų įmonės skiria didelę dalį biudžetų savo vaistų rinkodarai tarp 
gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų. Sektoriaus tyrimo metu gauta 
duomenų, kad kai kurios patentinių vaistų įmonės, vykdydamos rinkodaros strategiją, 
siekė kvestionuoti generinių vaistų kokybę, net kai gautas atitinkamų institucijų 
leidimas prekiauti generiniu vaistu ir jo galima įsigyti rinkoje. 

Galiausiai yra duomenų, kad kai kurios patentinių vaistų įmonės mėgino daryti įtaką 
didmenininkams, kurie rengėsi tiekti generinius vaistus. Be to, kai kurios generinių 
vaistų įmonės skundėsi dėl kišimosi veikliųjų sudedamųjų vaisto dalių, reikalingų 
susijusiems generiniams vaistams pagaminti, tiekimo šaltinių lygmeniu. 

3.2.6. Antrosios kartos vaistų gyvavimo ciklo strategijos 

Būtina atlikti plėtrai svarbius mokslinius tyrimus, nes dėl jų gali labai pagerėti esami 
vaistai, taip pat ir naudos pacientams požiūriu. Tai, pavyzdžiui, gali būti atitinkamo 
vaisto naudojimo naujoms gydymo paskirtims atradimas, kuris gali būti svarbi 
naujovė visuomenės sveikatos apsaugos srityje, arba tai gali būti tam tikros 
kategorijos vaisto sudėties pokyčiai esant tai pačiai vaisto indikacijai. Patentai, 
kuriais apsaugomi plėtrai svarbių mokslinių tyrimų rezultatai, turi atitikti įprastus 
patentabilumo reikalavimus: naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo. 
Sektoriaus tyrimo metu generinių vaistų įmonės ir vartotojų asociacijos kartais 
abejojo dėl tam tikrų kategorijų pokyčių realios pažangos, ypač kiek tai susiję su jų 
nauda gydymui. 

Iš tyrimo rezultatų matyti, kad 40-čiai % tyrimo imties vaistų, kurie atrinkti išsamiam 
tyrimui ir į kuriuos išimtinės teisės baigė galioti 2000–2007 m., patentinių vaistų 
įmonės rinkai pateikė vadinamųjų antrosios kartos (paskesnių) vaistų. Beveik 60 % 
šiame tyrime nagrinėtų bylų dėl patentų tarp patentinių ir generinių vaistų įmonių 
susijusios su pirmosios kartos vaistų pakeitimu antrosios kartos vaistais.  

Antrosios kartos generiniam vaistui patekus į rinką, patentinių vaistų įmonė gali 
norėti panaudoti priemones, kuriomis vilkinamas generinių vaistų, atitinkančių 
pirmosios kartos vaistą, pateikimas rinkai. Įmonės suinteresuotos taip elgtis, kad 
išvengtų, kad antrosios kartos generinis vaistas nebūtų pateiktas rinkai. 

Šuo atžvilgiu tyrimo rezultatai rodo, kad siekdamos sėkmingai pateikti rinkai 
antrosios kartos vaistą patentinių vaistų įmonės imasi aktyvios rinkodaros, kad kuo 
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daugiau pacientų pradėtų vartoti naują vaistą prieš tai, kai rinkoje pasirodys 
pirmosios kartos vaisto generinis variantas. Jei patentinių vaistų įmonėms pasiseka, 
tikimybė, kad generinių vaistų įmonės galės užimti didelę rinkos dalį, labai 
sumažėja. Kita vertus, jei generinių vaistų įmonės pateikia savo vaistą rinkai prieš 
pacientams pradedant vartoti antrosios kartos vaistus, patentinių vaistų įmonėms 
sunku įtikinti gydytojus, kad šie ligoniams išrašytų jų antrosios kartos vaistą, arba 
parduoti antrosios kartos vaistą už didelę kainą.  

Tokie vaistai pateikti rinkai likus vidutiniškai vieneriems metams ir penkiems 
mėnesiams iki išimtinių teisių į pirmosios kartos vaistus galiojimo pabaigos. Kai 
kuriais atvejais pirmosios kartos vaistas išimtas iš prekybos praėjus keliems 
mėnesiams nuo antrosios kartos vaisto pateikimo rinkai. 

3.2.7. Sudėtinis prieš generinių vaistų įmones nukreiptų veiksmų naudojimas 

Patentai ir kitos pirmiau aprašytos strategijos bei priemonės kartais gali būti 
naudojamos kartu, siekiant pailginti vaistų gyvavimo ciklą. Šių priemonių taikymo 
mastas priklauso nuo komercinės vaistų svarbos. Sektoriaus tyrimo rezultatai rodo, 
kad daugiau priemonių taikoma perkamiausių vaistų gyvavimo ciklui pratęsti. 

Kartu naudojant kelias priemones patentinio vaisto gyvavimo ciklui pratęsti, gali 
padidėti generinių vaistų pateikimo rinkai vilkinimo tikimybė. Kai taikomos kelios 
priemonės, vilkinimas kartais gali būti sudėtinis. Apskritai, dėl to gali labai padidėti 
teisinis netikrumas ir būti pakenkta generinių vaistų pateikimui rinkai. Šiuo atžvilgiu 
primenama, kad nepateisintas vilkinimas kenkia ne tik atskiroms įmonėms, bet gali 
daryti žalos visuomenės sveikatos biudžetui ir galiausiai vartotojams. 

Tačiau reikėtų paaiškinti, kad kartu naudojant kelias priemones, kurios pačios 
savaime yra teisėtos, nebūtinai pažeidžiamos konkurencijos taisyklės. 

Reikėtų išnagrinėti kiekvieną atvejį atskirai, kad būtų nustatytas tikslus įmonių 
elgsenos poveikis generinių vaistų pateikimui rinkai. Tokia analizė, prireikus, turi 
būti taikoma tik kaip atskira vykdymo užtikrinimo priemonė, tuo tarpu galutinės 
ataskaitos techniniame priede pateikiama nemažai pavyzdžių ir duomenų, pagrįstų 
konkrečiais atvejais, kai toks poveikis daromas, tačiau konkrečiai nenurodoma, kad 
atitinkama įmonių elgsena prieštarauja EB konkurencijos teisei. 

3.3. Patentinių vaistų įmonių konkurencija. Problemos 

Tyrimo metu taip pat siekta ištirti, ar viena iš priežasčių, dėl kurių kilo sunkumų 
pateikti naujus vaistus rinkai, buvo patentinių vaistų įmonių elgsena34. 

3.3.1. Patentavimo strategijos 

Patentinių vaistų įmonės nuolatos nustato perspektyviausias patentavimo strategijas 
savo turtui apsaugoti. Tai svarbiausia jų inovacijų kūrimo veiklai. Tačiau kai kuriais 
atvejais, įmonės taiko tokias patentavimo strategijas, kurios gali trukdyti kurti 

                                                 
34 Kaip minėta, kiti veiksniai, pasak patentinių vaistų pramonės, lėmę inovacijų sumažėjimą, kuris 

patvirtintas sumažėjusiu į rinką patenkančių naujų vaistų skaičiumi, yra šie: didesni moksliniai 
sunkumai, didelis nepatvirtintų vaistų skaičius paskutiniame kūrimo etape dėl reguliavimo rizikos 
baimės ir netikrumas dėl finansinės naudos. Šie veiksniai nebuvo nagrinėjami tyrimo metu. 
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konkurencingus vaistus. Kai tokiomis strategijomis pirmiausia siekiama išstumti 
konkurentus, o ne kurti inovacijas, kai kurios patentinių vaistų įmonės jas vadina 
„gynybinio patentavimo strategijomis“35. 

Tokios „gynybinio patentavimo strategijos“ gali būti taikomos keliais tikslais. Pirma, 
sukuriama vykdytina teisė, kuria galima užkirsti kelią konkurentams tobulinti to 
patento objektą. Antra, kai tik paskelbiama patentinė paraiška, sukuriamas techninis 
lygmuo. Taigi, paskelbto išradimo kūrimas gali komerciniu požiūriu būti nebeįdomus 
kitoms įmonėms, nes jos negalėtų gauti patentinės apsaugos savo kūriniui. 

Taip pat kai kurios įmonės ginčijo šiuos rezultatus ir tvirtino, kad jos užsiima 
patentavimo veikla, kad turėtų teisėtų verslo galimybių, pvz., gautų licenciją. Be to, 
Europos patentų biuras priminė techninės informacijos platinimo aspektą, nes 
trečiosios šalys gali naudotis tokiose patentinėse paraiškose atskleista informacija. 

Patentinių vaistų įmonės taip pat minėjo konkurentų galimybes pateikti savanoriškas 
padalytinas patentines paraiškas ir taip sudaryti joms kliūtis kurti inovacijas36.  

3.3.2. Su patentais susiję mainai ir bylinėjimasis 

Iš viso tyrimo metu nustatyta bent 1 100 atvejų, kai patentinės įmonės turimi patentai 
galimai sutampa su kitos patentinės įmonės vaistais, mokslinių tyrimų ir plėtros 
programomis ir (arba) jos vaistų patentais37. Tokiais atvejais patentinių vaistų įmonių 
moksliniai tyrimai gali būti sustabdyti, o tai gali turėti neigiamos įtakos inovacijų 
kūrimo procesui. 

Daugeliu atvejų patentinių vaistų įmonių sugebėjo išspręsti galimus ginčus, 
pavyzdžiui, sudarydamos licencijavimo susitarimus. Tačiau maždaug iš 99 atvejų, 
kai įmonės pateikė paraišką licencijai gauti, 20 % atvejų licencija nebuvo išduota. 
Turimomis žiniomis, keletu atvejų dėl to nutrūko mokslinių tyrimų ir plėtros 
projektas arba reikėjo imtis papildomų veiksmų kliūtims įveikti. 

Nors tyrimui 219 cheminių medžiagų molekulių buvo pasirinkta daugiausia pagal 
patentų galiojimo pabaigos terminą, siekiant nustatyti patentinių ir generinių vaistų 
įmonių santykį, tačiau tyrimo metu vis tiek nustatyta, kad patentinių vaistų įmonės 
dalyvavo 66 teismo bylose su kitomis patentinių vaistų įmonėmis. Buvo bylinėjamasi 
dėl 18 vaistų patentų. 64 % bylų užbaigtos sudarius ginčų sprendimo susitarimus. 
Bylų, kuriose priimtas galutinis teismo sprendimas, buvo palyginti nedaug (13 iš 66 
bylų), o patentų turėtojai pralaimėjo 10 iš 13 bylų (77 %). 

                                                 
35 Kaip minėta, „gynybinių“ patentų terminas nėra vartojamas patentų teisėje ir visas paraiškas reikia 

vertinti pagal įstatymuose nustatytus patentabilumo kriterijus, o ne pareiškėjo ketinimus. Be to, 
išimtinių teisių suteikimas yra neatsiejamas patentų sistemos aspektas. Todėl „gynybinių“ patentų 
sąvoka nereiškia, kad šie patentai yra prastesnės kokybės ar vertės, o tiesiog komerciniu požiūriu 
parodoma tokios rūšies patentų klasifikacija sektoriuje. 

36 Dėl Europos patentų biuro pastangų apriboti galimybes pateikti savanoriškas padalytas patentines 
paraiškas, žr. 29 išnašą. 

37 Šie sutapimai pagrįsti informacija, kurią pateikė tokius atvejus nustačiusios ir reaguojančios patentinių 
vaistų įmonės. 
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3.3.3. Protestai ir apeliacijos 

2000–2007 m. su šio tyrimo imties vaistais susijusios patentinių vaistų įmonės teikė 
protestus daugiausia dėl viena kitos papildomų patentų. 

Prieštaraujančios patentinių vaistų įmonės labai sėkmingai ginčijo kitų patentinių 
vaistų įmonių turimus patentus. Jos laimėjo maždaug 70% bylų, kuriose priimti 
galutiniai Europos patentų biuro (įskaitant apeliacines tarybas) sprendimai. Be to, 
patentų taikymo apimtis buvo sumažinta dar 19 % bylų. 

3.3.4. Ginčų sprendimo ir kiti susitarimai 

Tyrimu patvirtinta, kad, siekdamos išspręsti ginčą, protestą ar bylą dėl patento, 
patentinių vaistų įmonės sudarė ginčų sprendimo susitarimus su kitomis patentinių 
vaistų įmonėmis ES. 2000–2007 m. sudaryti maždaug 27 ginčų sprendimo 
susitarimai, susiję su šio tyrimo imties vaistais. Maždaug 67 % šių susitarimų buvo 
susiję su licencijavimo susitarimu (įskaitant kryžminį licencijos suteikimą). 

Tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad, be ginčų sprendimo susitarimų, patentinių vaistų 
įmonės tarpusavyje sudarė kitų susitarimų. Pateikta duomenų apie iš viso 1 450 
patentinių vaistų įmonių tarpusavio susitarimų. Dauguma susitarimų susiję su 
komerciniu, o ne mokslinių tyrimų ir plėtros etapu.  

81 % susitarimų, kurių atveju patentinių vaistų įmonės pateikė susitariančiųjų šalių, 
kurių rinkos dalis viršija 20 %, bendrą rinkos dalį, įtrauktos nuostatos, kuriomis 
nustatomi išimtiniai įmonių santykiai, t. y. susitarimuose nustatyta išimtinio tiekimo 
pareiga, išimtinis įsigijimas, išimtinis licencijavimas arba kitokios išimtinės teisės 
ir (arba) nekonkuravimo pareiga. Šių susitarimų, kuriuose numatyta išimtinių teisių 
ir (arba) nekonkuravimo pareiga, vidutinė trukmė buvo aštuoneri metai. 

4. IŠVADOS 

Atlikusi sektoriaus tyrimą Komisija gavo patikimų duomenų apie tai, kaip 
konkurencija veikia farmacijos sektoriuje – apie konkurencinius patentinių ir 
generinių vaistų įmonių santykius ir patentinių vaistų įmonių tarpusavio santykius, 
taip pat tyrime kiekybiškai įvertinta įmonių praktika ir nurodomos konkrečios 
susirūpinimą keliančios sritys. Visų pirma tyrime aiškiai nustatyta, kaip veikia 
sektorius atsižvelgiant į esamą teisinę sistemą. Gautos žinios taip pat bus naudingos 
visoms kitoms suinteresuotosioms šalims ir padės suprasti konkurencinius santykius 
šiame sektoriuje. Komisijai ypač svarbu turėti patikimų faktų, kad galėtų nustatyti 
konkrečius reikalingus veiksmus ir prioritetus. Be to, šalių politikai ir valdžios 
institucijos, remdamiesi analize, gali nuspręsti imtis tolesnių veiksmų, pavyzdžiui, 
dėl kainų nustatymo ir kompensavimo politikos. 

Bet kokiais valdžios institucijų veiksmais farmacijos sektoriuje turėtų būti siekiama 
sukurti konkurencingą aplinką, kuria būtų užtikrinamos Europos piliečių galimybės, 
be reikalo nevilkinant, gauti naujoviškų, saugių ir prieinamų vaistų. Atsižvelgiant į 
tai, konkurencijos teisės vykdymo užtikrinimo ir reguliavimo priemonėmis galima 
pagerinti ir, manoma, kad jos pagerina rinkos veikimą vartotojų labui. 
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4.1. Intensyvesnis tikrinimas pagal konkurencijos teisę 

Atitinkamais atvejais Komisija pasinaudos visais savo įgaliojimais pagal 
antimonopolines taisykles (EB sutarties 81, 82 ir 86 straipsniai), susijungimų 
kontrolę (Reglamentas (EB) Nr. 139/2004)38 ir valstybės pagalbos kontrolę (EB 
sutarties 87 ir 88 straipsniai). Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinės 
konkurencijos institucijomis, imsis veiksmų dėl bet kokio antimonopolinių taisyklių 
pažeidimo sektoriuje, kai to reikės Bendrijos labui. Veiksmų gali būti imtasi ir 
nacionalinių lygmeniu, taip pat srityse, kurios nėra pagrindinis tyrimo objektas arba 
neįeina į tyrimo sritį. 

Rinkos koncentracija 

Kaip aprašyta galutinėje ataskaitoje, šiuo metu farmacijos sektoriuje vyksta intensyvi 
konsolidacija. Viena vertus, tai reiškia didėjančią (didelių) patentinių vaistų įmonių 
koncentraciją ir biotechnologijų įmonių įsigijimą.  

Kita vertus, generinių vaistų pramonė labai keičiasi – patentinių vaistų įmonės 
įsigyja generinių vaistų įmones ir generinių vaistų pramonėje vyksta susijungimo bei 
įsigijimo veikla.  

Komisija atidžiai seka rinkos koncentracijos didėjimo tendenciją ir sektoriaus tyrimo 
įžvalgos bus naudingos atliekant šių susijungimų analizę siekiant išlaikyti 
konkurencijos struktūrą ir procesą rinkoje. 

Įmonių veikla 

Pramoninės nuosavybės teisės ir konkurencijos teisės bendri tikslai – skatinti 
inovacijas ir ekonomikos augimą. Inovacijos yra esminė ir dinamiška atviros ir 
konkurencingos rinkos ekonomikos dalis. Intelektinės nuosavybės teisėmis remiama 
dinamiška konkurencija ir įmonės skatinamos investuoti į naujų ir tobulesnių 
produktų ir procesų kūrimą. Tokį patį poveikį turi ir konkurencija, darydama 
spaudimą įmonėms kurti inovacijas. Todėl intelektinės nuosavybės teisės ir 
konkurencija yra būtinos, siekiant skatinti inovacijas ir užtikrintų jų konkurencingą 
naudojimą39. Jei pramoninės nuosavybės teisių egzistavimas ir naudojimas nėra 
savaime nesuderinamas su konkurencijos teise, jos nėra apsaugotos nuo įsikišimo 
pagal konkurencijos teisę40. Tačiau tam tikra veikla gali būti laikoma pažeidimu tik 
išimtiniais atvejais41. 

                                                 
38 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004, OL L 24, 2004 1 29, p. 1–22. 
39 Komisijos pranešimas – EB sutarties 81 straipsnio taikymo technologijų perdavimo susitarimams 

gairės, OL C 101, 2004 4 27, p. 2–42. 
40 Žr. Komisijos pranešimą – EB sutarties 81 straipsnio taikymo technologijų perdavimo susitarimams 

gairės, OL C 101, 2004 4 27, p. 2–42. 
Taip pat žr. 1988 m. rugsėjo 27 d. Teismo sprendimą, Byla 65/86 (Bayer prieš Süllhöfer), [1988] ECR, 
p. 05249. 

41 Pvz., žr.: sujungtas bylas C-241/91 P ir C-242/91 Radio Telefis Eireann (RTE) ir Independents 
Television Publications (ITP) prieš Komisiją (Magill) [1995] ECR I-743, 50 punktas; bylą C-418/01 
IMS Health prie š NDC Health [2004] ECR I-5039; bylą T-201/04 Microsoft prieš Komisiją [2007] 
ECR II-3601, ypač 688 punktą ir tolesnius punktus; 2008 m. liepos 16 d. Komisijos komunikatą 
„Europos pramoninės nuosavybės teisių strategija“, COM (2008) 465 galutinis. 
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Komisija ir nacionalinės valdžios institucijos tam tikrais atvejais jau yra ėmęsi 
priemonių dėl konkrečių konkurencijos teisės pažeidimų farmacijos sektoriuje. 
Priimti šie sprendimai42: Jungtinės Karalystės konkurencijos institucija uždėjo baudą 
farmacijos bendrovei dėl to, kad ji ligoninėms savo vaistus pardavinėjo labai 
mažomis kainomis, o tuos pačius vaistus per vaistines parduodavo pacientams labai 
brangiai, ir tokią strategiją buvo galima vykdyti, nes nustatyta, kad gydytojus labai 
veikė ligoninėse naudojami prekių ženklai (NAPP byla)43; laikinos priemonės, kurias 
Prancūzijos konkurencijos institucija pritaikė generinių vaistų įmonei, kurią nuolatos 
kritikavo konkuruojančios patentinių vaistų įmonės pardavimo personalas, net po to, 
kai išduotas leidimas prekiauti (Arrow Génériques byla)44; Italijos konkurencijos 
institucijos sprendimas, kuriuo pripažinta, kad patentinių vaistų įmonė, atsisakiusi 
suteikti veikliosios medžiagos gamybos licenciją, kurios reikėjo generinių vaistų 
gamintojams, kad jie galėtų patekti į nacionalines rinkas, kuriose patentinių vaistų 
įmonė neturėjo jokių išimtinių teisių, pažeidė Sutarties 82 straipsnį (GSK byla)45; 
Komisija uždėjo baudas dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir buvo 
pažeistos reguliavimo procedūros (AstraZeneca byla)46. 

Sektoriaus tyrimo metu nustatyta nemažai problemų, kurias reikia išsamiau patikrinti 
pagal konkurencijos taisykles. Komisija, bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
valdžios institucijomis, nedvejodama pasinaudos vykdymo užtikrinimo įgaliojimais 
pagal konkurencijos teisę, kai bus matyti, kad dėl tam tikros veiklos gali būti 
apribojama arba iškraipoma rinkos konkurenciją. Komisija taip pat kviečia rinkos 
veikėjus, kenčiančius dėl konkurenciją pažeidžiančios veiklos arba turinčius 
informacijos apie tokią veiklą, apie tai pranešti Komisijai arba atitinkamoms 
nacionalinėms valdžios institucijoms. 

Atsižvelgiant pirmiausia į patentinių vaistų įmonių tarpusavio konkurenciją ir toliau 
bus kruopščiai tikrinamos gynybinės patentavimo strategijos, kurių pagrindinis 
tikslas – išstumti konkurentus, neskiriant dėmesio inovacijų kūrimui, ir (arba) 
atsisakymas išduoti licenciją nepanaudotiems patentams, ypač tais atvejais, kai 
inovacijų kūrimas buvo iš esmės sustabdytas. 

Vertinant patentinių ir generinių vaistų įmonių konkurenciją, didelį susirūpinimą 
kelią generinių vaistų pateikimo rinkai vilkinimas. Patentinių vaistų įmonių galimai 
naudojamos specialios priemonės generinių vaistų pateikimui rinkai vilkinti bus 
tikrinamos konkurencijos požiūriu, ar jos taikomos nekonkurencingai ir dėl to gali 
būti laikomos pažeidimu pagal EB sutarties 81 ir 82 straipsnius. Kai akivaizdu, kad 
suinteresuotoji šalis kreipėsi į leidimus prekiauti suteikiančią įstaigą pirmiausia dėl 
to, kad užvilkintų konkurento ar paraiškos pateikėjo patekimą į rinką, nukentėjusios 
šalys ir suinteresuotosios šalys kviečiamos apie atitinkamą veiklą pranešti 
atsakingoms konkurencijos institucijoms.  

                                                 
42 Nemažai kitų atvejų taip pat yra išnagrinėta arba šiuo metu nagrinėjama. 
43 Žr. 2001 m. kovo 30 d. sąžiningos prekybos generalinio direktoriaus sprendimą Nr. CA98/2/2001, 

NAPP farmacijos kontroliuojančiosios ir pavaldžiosios bedrovės (NAPP) (sprendimą galima rasti 
adresu http://www.oft.gov.uk/shared_oft/ca98_public_register/decisions/napp.pdf). 

44 2009 m. sausio 13d. Kasacinio teismo byla, kasacinis skundas Nr. P 08-12.510 (pranešimas spaudai 
http://www.conseil-concurrence.fr/user/standard.php?id_rub=211&id_article=865). 

45 Žr. 2006 m. vasario 8 d. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sprendimą Nr. 15175 (Byla 
A363 - Glaxo-PRINCIPI ATTIVI) adresu http://www.agcm.it/. 

46 Žr. 2005 m. birželio 15 d. Komisijos sprendimą (Byla COMP/A. 37.507/F3 – AstraZeneca); šiuo metu 
apeliacija nagrinėjama Pirmosios instancijos teisme (T-321/05). 
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Susitarimai, kuriais siekiama neleisti konkurentams patekti į rinką, taip pat gali 
prieštarauti EB konkurencijos teisei. Ginčų sprendimo susitarimai, kuriais 
apribojamas generinių vaistų pateikimas rinkai ir kuriame numatytas patentinių 
vaistų įmonės vertės perdavimas vienai arba daugiau generinių vaistų įmonių, yra 
tokių galimai konkurenciją pažeidžiančių susitarimų pavyzdys, visų pirma, kai 
susitarimo tikslas – pasidalyti pelną, pervedant mokėjimus iš patentinių vaistų 
įmonių generinių vaistų įmonėms, taip darant žalą pacientams ir visuomenės 
sveikatos biudžetui. 

Siekiant sumažinti riziką, kad ginčų sprendimo susitarimai gali būti sudaromi 
vartotojų sąskaita, būtų naudinga, kad Komisija apsvarstytų galimybę toliau 
tikslingai stebėti susitarimus, galinčius turėti neigiamą poveikį Europos vartotojams, 
atsižvelgdama į esamą teisinę sistemą. Vykdant šią stebėseną reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į suinteresuotosioms šalims tenkančią administracinę naštą, be to 
stebėsena bus vykdoma ribotą laiką – tol, kol Komisija surinks pakankamai 
informacijos, kad galėtų nuspręsti, ar reikia imtis tolesnių veiksmų. 

Bet kokių vykdymo užtikrinimo veiksmų bus imtasi įvertinus kiekvieną atvejį 
atskirai ir bus nuodugniai išnagrinėtos konkrečios atskiro atvejo aplinkybės 
atsižvelgiant į teisėtus tikslus apsaugoti inovacijas ir į reguliavimo sistemą.  

Kai kuriais atvejais jau imtasi konkrečių vykdymo užtikrinimo veiksmų. Pavyzdžiui, 
2008 m. lapkričio mėn. (atskirai nuo sektoriaus tyrimo) Komisija skirtingose 
valstybėse narėse netikėtai patikrino kelias įmones. Tuo metu, kai paskelbta ši 
ataskaita, galutinės išvados dar nebuvo. 

Kitos iniciatyvos 

Konkurencijos teisės vykdymo užtikrinimas pats savaime bus svarbus kuriant 
aplinką, kurioje labiau skatinama konkurencija, tačiau taip nebus išspręstos visos 
pagrindinės nustatytos problemos. Suinteresuotosios šalys pateikė daug pastabų dėl 
reguliavimo sistemos, kuri, jų manymu, turi lemiamos įtakos farmacijos sektoriui. 
Ataskaitoje šios pastabos apibendrinamos ir siūlomos politinės reguliavimo sistemos 
raidos galimybės, siekiant pagerinti sistemos veikimą ir sumažinti elgsenos, kuria 
pažeidžiama konkurencija, riziką ateityje. Svarbiausios sritys yra patentų teisė, 
leidimų prekiauti taisyklės ir kainų nustatymo ir kompensavimo nuostatos. 

4.2. Bendrijos patento įvedimas greitu metu ir vienodos bylinėjimosi sistemos 
sukūrimas 

Visos suinteresuotosios šalys labai pasisakė už tai, kad reikia nedelsiant Europoje 
sukurti bendrą Bendrijos patentą47 ir vienodą ir specializuotą bylinėjimosi dėl patentų 
sistemą48, dėl kurių šiuo metu vyksta diskusijos. Sprendimai pagal vienodą 
bylinėjimosi sistemą turėtų būti priimami greitai, kokybiškai ir su mažiau sąnaudų. 
Tyrimo rezultatai patvirtina, kad sukūrus Bendrijos patentą ir vienodą bylinėjimosi 

                                                 
47 Naujausias Tarybos reglamento dėl Bendrijos patento pasiūlymo projektas pateiktas 2009 m. balandžio 

7 d. Tarybos darbiniame dokumente Nr. 8588/09 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st08/st08588.en09.pdf. 

48 Naujausias Susitarimo dėl Europos patentų ir Bendrijos patentų teismo projektas ir Statuto projektas 
pateiktas 2009 m. kovo 23 d. Tarybos darbiniame dokumente Nr. 7928/09 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st07/st07928.en09.pdf. 
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sistemą labai sumažėtų sąnaudos ir pagerėtų veiksmingumas. Visų pirma sumažėtų 
sąnaudos, susijusios su to paties ieškinio iškėlimu keliuose teismuose, nes nebebūtų 
nagrinėjamos iš esmės vienodos bylos tarp tų pačių šalių skirtingose valstybėse 
narėse, ir padidėtų teisinis tikrumas, nes būtų išvengta prieštaraujančių sprendimų. 
Komisija ir toliau deda visas pastangas, kad šios priemonės būtų greitai priimtos. 

Suinteresuotosios šalys pritaria, kad svarbu, kad Europos patentai – o ateityje 
Bendrijos patentai – kuriuos išduoda Europos patentų biuras, turėtų atitikti aukštus 
kokybės standartus. Taip pat visos suinteresuotosios šalys pritarė, kad Europos 
patentų biurui turėtų būti suteikti įgaliojimai, kai tik įmanoma, paspartinti 
procedūras. Remdamasi sektoriaus tyrimo rezultatais, Komisija pritaria naujausioms 
Europos patentų biuro iniciatyvoms „pakelti kartelę“. Atsižvelgdama į tai Komisija 
teigiamai vertina neseniai priimtą sprendimą apriboti laikotarpį, per kurį galima 
pateikti savanoriškas padalytas paraiškas dėl patento. Komisija taip pat remia 
Europos patentų biuro pastangas sutrumpinti protestų ir apeliacijų procedūras. 

Dėl patentinių vaistų įmonių prašymo įdiegti vadinamąsias „kliūčių pašalinimo“ 
priemones, kad su patentais susijusios problemos būtų išspręstos prieš generiniams 
vaistams patenkant į rinką, nėra aiškių duomenų, kad tokios naujos priemonės duotų 
papildomos teigiamos naudos šiame etape, kai iki šiol yra didelių nacionalinių 
teisinių sistemų skirtumų (pvz., dėl bylos nagrinėjimo teisme trukmės arba laikinojo 
teismo draudimo taikymo sąlygų ir tikimybės). Atsižvelgdamos į tai generinių vaistų 
įmonės turėtų toliau turėti galimybę naudotis pradininko padėties rinkoje privalumais 
kitų generinių vaistų įmonių atžvilgiu, nebent egzistuotų veiksminga nacionalinė 
sistema, kuria būtų pašalinamos kliūtys. Bet kuriuo atveju reikėtų nuodugniai 
išnagrinėti sąlygas, kuriomis tokia priemonė būtų įdiegta. 

4.3. Leidimų prekiauti išdavimo proceso supaprastinimas 

Sektoriaus tyrimo metu nebuvo išsamiai analizuojama Bendrijos farmacijos 
sektoriaus reguliavimo sistema, kuria suderinami vaistų pateikimo rinkai 
reikalavimai, pirmiausia siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą. Tačiau 
pripažįstama, kad reguliavimo aplinka turi įtakos ir patentinių, ir generinių vaistų 
pateikimui rinkai. Konsultacijų metu suinteresuotosios šalys atsakymuose taip pat 
pateikė pastabų dėl šios teisinės sistemos.  

Leidimo prekiauti generiniais vaistais ir išimtinių teisių į duomenis Bendrijos 
taisyklės buvo iš esmės peržiūrėtos 2004 m. ir nuo 2005 m. taikomos naujos 
nuostatos, nors kai kurių visapusiškas poveikis bus jaučiamas tik po kelerių metų. 

Apskritai dauguma suinteresuotųjų šalių paragino užtikrinti griežtesnį ir senos, ir 
naujos reguliavimo sistemos įgyvendinimą ir vykdymą. Tyrimo metu gauti 
suinteresuotųjų šalių pastabos suteiks papildomos vertingos informacijos, į kurią 
atsižvelgdama Komisija toliau įgyvendins šio sektoriaus politiką. Komisija taip pat 
nori toliau pateikti šias pastabas. 

Dauguma suinteresuotųjų šalių sutaria, kad apskritai Europos leidimų prekiauti 
reglamentavimo sistema veikia gerai, tačiau, suinteresuotųjų šalių manymu, yra 
įgyvendinimo trūkumų, dėl kurių atsiranda vėlavimų ir įmonėms sukuriama 
nereikalinga administracinė našta.  
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Komisija visapusiškai padės Europos vaistų agentūrai (EMEA) ir nacionalinėms 
agentūroms vertinti, kaip nacionalinių valdžios institucijų tinkluose galima išspręsti 
išteklių ir pajėgumų problemas, ir kviečia valstybes nares aktyviai prisidėti prie 
administracinių procedūrų spartinimo ir paprastinimo veiksmų siekiant sumažinti 
kliūčių ir vilkinimo atvejų skaičių. Be tai, kaip išdėstyta 2008 m. gruodžio 10 d. 
komunikate dėl farmacijos sektoriaus ateities, Komisija mano, kad reikia optimizuoti 
ES vaistų institucijų tinklą, siekiant pagerinti jo veiksmingumą, sumažinti jo kuriamą 
reguliavimo naštą ir taip paspartinti vaistų pateikimą rinkai. EMEA vykdoma 
peržiūra yra pirma tokios analizės galimybė. 

Suinteresuotosios šalys taip pat skundėsi dėl pastebėtų ES reguliavimo sistemos 
įgyvendinimo šalyse neatitikimų. Kad ištaisytų padėtį, Bendrijos institucijos ėmėsi 
veiksmingų vykdymo užtikrinimo ir kitų veiksmų, pavyzdžiui, įgyvendintas naujas 
reglamentas dėl sąlygų keitimo49, taip pat nuolatos vykdomi veiksmai nacionalinių 
leidimus prekiauti suteikiančių įstaigų tinkle. Prireikus reikės bus svarstoma taikyti 
pažeidimo procedūrą. 

Komisija ragina valstybes nares ir nacionalines agentūras geriau pasinaudoti leidimų 
prekiauti abipusio pripažinimo galimybe, patobulinant procedūras ir sumažinant 
įmonėms tenkančią administracinę naštą ir taip sudarant visiško abipusio pripažinimo 
sąlygas be papildomų reikalavimų įmonėms. Komisija taip pat pabrėžia, kad 
agentūros turėtų daugiau bendradarbiauti, kad kiek įmanoma būtų išvengta galimų 
teisinės sistemos taikymo neatitikimų ir visiškai pasinaudota galiojančiomis 
priemonėmis, kaip antai Direktyva 2001/83/EB50 įsteigtos abipusio pripažinimo 
koordinavimo grupe arba įvairiomis EMEA administruojamomis Bendrijos vaistų 
duomenų bazėmis. Leidimus prekiauti suteikiančios įstaigos, gavusios informacijos 
prašymą, skatinamos nedelsiant perduoti visą informaciją, kurios reikia kainų 
nustatymo ir kompensavimo įstaigoms, kad veiksmai nesikartotų arba bent jau tokių 
atvejų būtų mažiau. 

Pramonės atstovai, daugiausia generinių vaistų įmonės, skundėsi dėl patentinių vaistų 
įmonių galimybių įsikišti į reguliavimo procedūras leidimus prekiauti suteikiančiose 
įstaigose ir pranešė apie skirtingų nacionalinių valdžios institucijų taikomas 
skirtingas konfidencialios informacijos atskleidimo strategijas. Komisija primena, 
kad leidimų prekiauti procedūros yra dvišalės – tarp pareiškėjos pateikėjo ir 
administracijos51. Trečiosios šalies pareiškimai ir ne tokio oficialaus įsikišimo atvejai 
į paraiškos gauti leidimą prekiauti vertinimą, nenumatyti Bendrijos farmacijos teisės 
aktuose. Tačiau atsižvelgiant į kompetentingos institucijos pareigą įvertinti bet kurią 
informaciją, galinčią paveikti vaisto vertinimą (saugumo, veiksmingumo, kokybės), 
leidimus prekiauti suteikiančios institucijos paprasčiausiai gali negalėti nepaisyti 
leidimų prekiauti nagrinėjimo metu pateiktos trečiųjų šalių informacijos. 

                                                 
49 Po vaistų pateikimo ES rinkai atsiradę pokyčiai (pvz., pakeistas gamybos procesas, kitokia pakuotė, 

pasikeitęs gamintojo adresas ir kt.) vadinami sąlygų keitimais. Leidimo prekiauti sąlygų keitimui 
galioja ES teisės reikalavimai, šiuo metu nustatyti Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 1084/2003 ir 
1085/2003. Nuo 2010 m. sausio 1 d. bus taikomas 2008 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) 
Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo 
nagrinėjimo (OL L 334, 2008 12 12, p. 7–24). 

50 2001 m. lapkričio 6 d. direktyva 2001/83/EB, OL L 311, 2001 11 28, p. 67–128, su paskutiniais 
pakeitimais, padarytais 2008 m. kovo 11 d. direktyva 2008/29/EB, OL L 81, 2008 3 20, p. 51–52. 

51 Pirmosios instancijos teismo sprendimas, Byla T-326/99 (Olivieri), 2003 m. gruodžio 18 d., ECR 
2003 p. II-06053. 
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Atsižvelgdamos į tai ir nepaisydamos pareiškimo pateikimo priežasties, valstybės 
narės ir agentūros turėtų užtikrinti, kad trečiosios šalies pareiškimas būtų tinkamai 
patvirtintas dokumentais ir su juo galėtų susipažinti paraiškos pateikėjas, taip pat 
turėtų imtis visų reikalingų veiksmų, siekdamos užtikrinti, kad dėl įsikišimo 
nebūtinai būtų vilkinimas paraiškos pateikėjo procesas. Priklausomai nuo 
nacionalinės teisinės sistemos, įmonės arba sveikatos draudikai taip pat gali pagal 
nacionalinės teisės aktus teikti ieškinius dėl žalos atlyginimo, jei yra įrodymų, kad 
dėl nepagrįsto įsikišimo prarasta pajamų ar mažiau sutaupyta. 

Komisija toliau griežtai užtikrins, kad būtų vykdomi galiojantys Bendrijos teisės 
aktai ir, pavyzdžiui, imsis veiksmų prieš patentų susiejimą, nes pagal Bendrijos teisės 
aktus leidimus prekiauti suteikiančios įstaigos, priimdamos sprendimą dėl leidimo 
prekiauti generiniais vaistais, negali atsižvelgti į patentinio vaisto patento statusą. 
Komisija taip pat pasiryžusi užtikrinti, kad visos valstybės narės visiškai įgyvendintų 
2004 m. Bendrijos teisės aktuose nustatytas naujas išimtinių teisių į duomenis 
taisykles.  

Taip pat Komisija atsižvelgia į suinteresuotųjų šalių pastabas, kad siekiant pagerinti 
galimybes gauti vaistų reikėtų naudoti išimtinių teisių į duomenis sistemą. Komisija 
pasiryžusi plėtoti 21-ojo amžiaus ES farmacijos sistemą, kurioje būtų skatinamos 
inovacijos, visų pirmą tose srityse kuriose yra nepatenkintų gydymo poreikių. 
2008 m. gruodžio 10 d. komunikate „Atnaujinta farmacijos sektoriaus vizija“, 
Komisija skelbia, kad iki 2010 m. priims asmeniniams poreikiams pritaikytų vaistų ir 
„-omikos“ technologijų naudojimo farmacijos mokslinių tyrimų ir plėtros srityje ir 
galimo naujų Bendrijos priemonių joms remti poreikio ataskaitą52. Ši ataskaita 
suteiks galimybę apsvarstyti dabartinę išimtinių teisių į duomenis sistemą ir jos 
galimybes prisidėti prie inovacijų ir pagerinti galimybes gauti vaistų. 

Įmonės taip pat ragina dar labiau suderinti leidimų prekiauti sistemą tarptautiniu 
lygmeniu, visų pirma tarp Europos ir Jungtinių Valstijų, kad būtų mažiau 
nereikalingų reguliavimo skirtumų. Komisija visiškai pritaria didesniam 
tarptautiniam derinimui, nes dėl to gali labai sumažėti patekimo į rinką ir inovacijų 
sąnaudos, kadangi būtų mažiau nereikalingų reguliavimo skirtumų, ir nurodo šios 
srities strategiją, išdėstytą 2008 m. gruodžio 10 d. komunikate „Atnaujinta farmacijos 
sektoriaus vizija“. 

Sektoriaus tyrimo metu generinių vaistų įmonės taip skundėsi dėl patentinių vaistų 
įmonių informacijos kampanijų, kuriose abejojama generinių vaistų kokybe. 
Komisija norėtų priminti, kad visiems vaistais (patentiniams ir generiniams), kuriais 
leista prekiauti Bendrijos rinkoje, taikomi tokie patys kokybės, saugumo ir 
veiksmingumo reikalavimai. Bet kurios kampanijos, kuriose abejojama šio faktu, 
ignoruoja pagrindinius leidimo prekiauti ES principus ir gali suklaidinti visuomenę. 
Komisija ragina valstybes nares imtis veiksmų, ypač pagal Direktyvos 2001/83/EB 
97 straipsnį, jei jų teritorijoje nustatytos tokios kampanijos. 

                                                 
52 Atsiradus naujoms technologijoms, tokioms kaip farmakogenomika, modeliavimas konkrečiam 

pacientui ir ligų simuliatoriai, medicina bus labiau pritaikyta asmeniniams poreikiams. Ateityje 
gydytojai galės nustatyti reikiamus vaistus, dozę ir skyrimo laiką naudodamiesi genetine informacija. Ši 
sritis jau daro poveikį įmonių verslo strategijai, klinikinių tyrimų rengimui ir vaistų išrašymo būdui. 
Nors dar per anksti sakyti, kad „-omikos“ technologijos iš tiesų pakeis šį sektorių, Komisija atidžiai 
stebi šią sritį ir apsvarstys, kaip galėtų paremti jos vystymąsi. 
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4.4. Kainų nustatymo ir kompensavimo sistemų tobulinimas ir generinių vaistų 
vartojimui palankios konkurencinės aplinkos kūrimas 

Sektoriaus tyrimo metu daugelis suinteresuotųjų šalių išreiškė susirūpinimą dėl 
vaistų kainų nustatymo ir įsigijimo išlaidų kompensavimo statuso suteikimo 
procedūrų vilkinimo ir netikrumo. Patentinių vaistų įmonės tvirtino, kad dėl to 
pacientai negaus naujoviškų vaistų ir sutrumpės įmonių išimtinių teisių laikotarpis. 
Generinių vaistų įmonės tvirtino, kad dėl tokio vilkinimo sveikatos institucijos 
mažiau sutaupo.  

Pagrindiniai Komisijos šios srities strategijos svarbių aplinkybių aspektai pagrįsti 
Farmacijos forumo rekomendacijomis, 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos 
komunikatu „Atnaujinta farmacijos sektoriaus vizija“ ir išsamia farmacijos 
sektoriaus rinkų veikimo stebėsena53. Priklausomai nuo galutinio visų šių iniciatyvų 
rezultato, Komisija išnagrinės galimą poreikį peržiūrėti galiojančias ES kainų 
nustatymo ir kompensavimo srities taisykles (Skaidrumo direktyva 89/105/EEB). 

Komisija ragina visas suinteresuotąsias šalis užtikrinti, kad būtų laikomasi 
Skaidrumo direktyvoje 89/105/EEB54 nustatytų trijų arba šešių mėnesių termino, ir 
toliau nagrinės visus skundus dėl neteisingo teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę 
arba sistemingo direktyvos nesilaikymo. Komisija taip pat atkreipia suinteresuotųjų 
šalių dėmesį į galimybę pateikti ieškinius nacionaliniuose teismuose dėl įtariamo 
nacionalinių valdžios institucijų direktyvos reikalavimų nesilaikymo ir skatina 
nukentėjusias šalis apsvarstyti galimybę prireikus teikti ieškinius dėl žalos 
atlyginimo. 

Skaidrumo direktyvoje 89/105/EEB nustatyti maksimalūs kainų nustatymo ir 
įsigijimo išlaidų kompensavimo sprendimų terminai, tačiau tai nedraudžia 
valstybėms narėms prireikus taikyti greitesnę sprendimų priėmimo tvarką. Siekdama 
paspartinti generinių vaistų kainų nustatymo ir kompensavimo sprendimus, Komisija 
skatina valstybes nares apsvarstyti galimybę įvesti nacionalines nuostatas, pagal 
kurias automatiškai arba iš karto generiniams vaistams būtų nustatomos kainos ir 
suteikiamas kompensuojamų vaistų statusas (t. y. be išsamaus įvertinimo), kai 
atitinkamam patentiniams vaistui jau taikomas kompensavimas pagal didesnę kainą. 
Dėl to labai sumažėtų visoms susijusioms šalims tenkanti administracinė našta ir 
atsirastų galimybė greičiau gauti generinių vaistų. 

Pasak generinių vaistų įmonių, kartais kainų nustatymo ir kompensavimo sprendimus 
vėluojama priimti dėl papildomų reikalavimų, pvz., informacijos apie patento statusą 
arba papildomo patentinio ir generinio vaisto bioekvivalentiškumo vertinimo. 
Atrodo, kad dėl šių papildomų reikalavimų, kuriuo taiko kainų nustatymo ir 
kompensavimo įstaigos, patentinių vaistų įmonėms sudaromos sąlygos įsikišti ir taip 
pailginti atitinkamą procedūrą. 

                                                 
53 Daugiau informacijos: Farmacijos forumo rekomendacijos (priimtos 2008 m. spalio mėn., 

http://ec.europa.eu/pharmaforum/), 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos komunikatas „Saugūs, naujoviški 
ir prieinami vaistai. Atnaujinta farmacijos sektoriaus vizija“ (COM (2008) 666, 2008 12 10) ir išsami 
farmacijos sektoriaus rinkų veikimo stebėsena (paskelbta minėto komunikato 7 tikslu). 

54 Direktyvoje 89/105/EEB nustatyti šie konkretūs terminai: 90 dienų kainų nustatymo sprendimams, 90 
dienų kompensavimo sprendimams arba 180 dienų jungtinėms procedūroms. 

http://ec.europa.eu/pharmaforum/
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Komisija pažymi, kad Skaidrumo direktyvoje valstybių narių reikalaujama nustatyti 
objektyvius ir patikrinamus kainų nustatymo ir kompensuojamųjų vaistų statuso 
suteikimo vaistams reikalavimus, kad kompetentingos nacionalinės valdžios 
institucijos netaikytų nacionalinėje teisėje nenumatytų papildomų kriterijų ar 
vertinimo. Ji taip pat mano, kad kainų nustatymo ir kompensavimo įstaigos neturėtų 
būti atsakingos už patento statuso ir bioekvivalentiškumo vertinimą, nes jos nėra 
pasirengę ir nėra kompetentingos spręsti šiuos klausimus. Generinių vaistų 
pateikimui rinkai taip pat daromas poveikis, kai valstybių narių valdžios institucijos 
laiko kainų nustatymo ir kompensavimo paraiškas patento pažeidimu. Šiuo atžvilgiu 
pabrėžiama, kad EFPIA – Europos asociacija, atstovaujanti patentinių vaistų 
įmonėms – viešųjų konsultacijų dėl parengtinės ataskaitos metu pareiškė, kad 
generinių vaistų įmonių paraiškos leidimams prekiauti gauti nebūtų laikomos patentų 
teisės pažeidimu. Ta pati logika turėtų būti taikoma kainų nustatymo ir įsigijimo 
išlaidų statuso suteikimo paraiškoms. 

Šiomis aplinkybėmis patentinių vaistų įmonės neturėtų trukdyti kainų nustatymo ir 
kompensavimo institucijoms, siekdamos iškelti klausimą dėl bioekvivalentiškumo 
arba dėl to, kad generinių vaistų įmonė galbūt pažeidė patentą. Komisija manymu, 
kainų nustatymo ir įsigijimo išlaidų kompensavimo procedūros yra dvišalės – tarp 
pareiškėjos pateikėjo ir administracijos. Kadangi kainų nustatymo ir kompensavimo 
institucijos nėra kompetentingos įvertinti patento, bioekvivalentiškumo arba 
saugumo aspektus, valstybės narės turėtų nepaisyti trečiosios šalies pareiškimų šiais 
klausimais. Jos taip pat turėtų užtikrinti, kad trečiosios šalies įsikišimo atvejai būtų 
apskritai tinkamai patvirtinti dokumentais, su jais galėtų susipažinti pareiškėjos 
pateikėjas ir dėl jų nebūtų vilkinimas kainų nustatymo ir įsigijimo išlaidų 
kompensavimo sprendimų procesas. 

Patentinių vaistų įmonių manymu, patentinių vaistų vėlavimą iš dalies lemia 
tarpvalstybinės kai kurių valstybių narių naudojamos orientacinių kainų nustatymo 
sistemos, o iš dalies tendencija pereiti prie suskaidyto sprendimų priėmimo proceso 
labiau regioniniu ir vietos lygmeniu. Nors Komisija visiškai pripažįsta šalių 
pasirinkimus, tačiau nurodo sektoriaus tyrimo rezultatus, pagal kuriuos dėl 
tarpvalstybinio orientacinių kainų nustatymo gali būtų vėlavimo atvejų ir kartais 
sudaromos sąlygos piktnaudžiauti (orientacinių kainų nustatymui naudojamuose 
paskelbtuose sąrašuose, paslėptos nuolaidos). Dėl suskaidyto sprendimų priėmimo 
Komisija pabrėžia, kad šį klausimą turi išspręsti valstybės narės. 

Suinteresuotosios šalys, visų pirma patentinių vaistų įmonės, taip pat skundėsi dėl 
netikrumo, susijusio su kainomis ir atlygiu kuriant naujus vaistus. Ypač buvo minimi 
pasikartojantys nacionaliniai vertinimai, kuriais siekiama nustatyti naujo vaisto 
papildomą naudą, palyginti su esamais vaistais. Yra visuotinis susidomėjimas 
tarpvalstybiniu bendradarbiavimu mokslinių aspektų, susijusių su papildomos naudos 
vertinimu, srityje. Atsižvelgdama į tai Komisija pažymi, kad dėl mokslinių vertinimų 
kartojimosi valstybėse narėse atsiranda papildomų sąnaudų, kurias galiausiai turi 
padengti vartotojai arba mokesčių mokėtojai. Taip pat, yra pavojus, kad bus priimti 
prieštaraujantys sprendimai dėl iš esmės tokio paties dalyko. Be to, šiame etape 
mažesnės valstybės narės ne visada turi priemonių moksliniam vertinimui atlikti, 
todėl negali pasinaudoti didelėms valstybėms prieinamomis galimybėmis. Taigi, ką 
tik pateikti sveikatos technologijų vertinimo bendri veiksmai, kuriems siekiama gauti 
finansavimą pagal 2009 m. sveikatos programą. Be to, Komisijos pasiūlyme dėl 
pacientų teisių gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse 
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užtikrinimo yra nuostata dėl tolesnio bendradarbiavimo sveikatos technologijų 
vertinimo srityje. Tačiau ekonominio veiksmingumo analizė yra gan priklausoma 
nuo kiekvienos valstybės narės biudžeto padėties ir sveikatos politikos prioritetų. 

Galiausiai gauta pastabų dėl nacionalinių priemonių, kuriomis būtų galima paskatinti 
konkurencines jėgas farmacijos, ypač generinių vaistų sektoriuje. 

Iš ekonometrinės generinių vaistų pateikimo rinkai poveikio analizės, atliktos 
atsižvelgiant į sektoriaus tyrimą, galima matyti, kad nacionalinės sistemos, kuriose 
vaistinėms privaloma naudoti generinių vaistų pakaitalus ir gydytojai skatinami 
išrašyti vaistinę medžiagą (o ne konkretų prekės ženklą), atrodo, yra palankesnės 
kainų konkurencijai ir generinių vaistų skverbimuisi į rinką. Tą patį galima pasakyti 
apie politiką, pagal kurią vaistų įsigijimo išlaidos kompensuojamos pigiausio vaisto 
lygmeniu ir kompensavimo lygis dažnai tikslinamas atsižvelgiant į kainų raidą 
rinkoje. Taip pat, atrodo, kad diferencijuotas bendras mokėjimas, kai dalį išlaidų 
padengia pacientai, dar labiau skatina kainų konkurenciją. Tačiau generinių vaistų 
kainų ribų nustatymas nėra palankus kainų konkurencijai arba generinių vaistų 
skverbimuisi į rinką. 

Atsižvelgdama į tai Komisija ragina valstybes nares plačiau nei kada nors anksčiau 
apsvarstyti politikos kryptis, kuriomis būti sudaromos palankios sąlygos greitesniam 
generinių vaistų vartojimui ir (arba) generinių vaistų konkurencijai. Šiuo metu 
Direktyva 89/105/EEB įsteigtame Skaidrumo komitete svarstomos įvairios politikos 
galimybės šiam tikslui pasiekti. 

Kai kurios valstybės narės labai sutaupė vartotojų labui, kai sveikatos draudikai 
rengė konkursus ar vykdė panašius procesus, susijusius su tam tikrais generiniais 
vaistais. Šios sistemos gali padėti užtikrinti, kad generinių vaistų įmonių taikomų 
mažesnių kainų poveikis būtų jaučiamas ne tik platinimo sistemoje, bet būtų 
perduotas ir vartotojams. Nors konkursai gali būti labai galinga visuomenės sveikatos 
biudžeto išlaidų mažinimo priemonių, tačiau nustatant konkurso sąlygas (pvz., 
laimėtos sutarties trukmė neturėtų lemti rinkos protekcionizmo) taip pat reikia 
atsižvelgti į vidutinio laikotarpio ir ilgalaikį poveikį. Rengiant tokius konkursus labai 
svarbu laikytis Europos teisės (pvz. viešųjų pirkimų teisės). 

Komisija palengvins valstybių narių bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi 
generinių vaistų politikos srityje, atsižvelgdama į atitinkamas diskusijų grupes, kaip 
antai Direktyva 89/105/EEB įsteigtas Skaidrumo komitetas.  

5. TOLESNI VEIKSMAI 

Sektoriaus tyrimo rezultatai patvirtina, kad generiniai vaistai rinkai pateikiami ne 
visada taip anksti, kaip būtų galima pagal dabar galiojančius atitinkamus teisės aktus. 
Jie rodo, kad viena iš priežasčių yra įmonių veikla ir leidžia manyti, kad didelės 
įtakos gali turėti daug kitų sąlygų. Atlikus sektoriaus tyrimą taip pat patvirtinta, kad 
sumažėjo rinką pasiekiančių naujų vaistų skaičius, ir nurodoma, kad viena iš tokį 
reiškinį lemiančių priežasčių gali būti tam tikra įmonių veikla. Rinka toliau stebima, 
siekiant nustatyti papildomus veiksnius, galinčius turėti įtakos šioje srityje. 

Komisija spręs sektoriaus tyrimo metu nustatytas problemas, griežčiau tikrindama 
sektorių pagal EB konkurencijos teisę ir prireikus iškeldama konkrečius ieškinius. 
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Jau imtasi pirmųjų vykdymo užtikrinimo veiksmų. Siekdama sumažinti pavojų, kad 
ginčų sprendimo susitarimai yra sudaromi vartotojų sąskaita, Komisija taip pat 
apsvarstys galimybę toliau tikslingai stebėti susitarimus, kuriais apribojamas 
generinių vaistų pateikimas rinkai ir numatomas vertės perdavimas iš patentinių 
vaistų įmonės generinių vaistų įmonei. 

Dėl reguliavimo sistemos Komisija, remdamasi sektoriaus tyrimo rezultatais, dar 
kartą patvirtina, kad reikia nedelsiant sukurti Bendrijos patentą ir vienodą 
specializuotą Europos bylinėjimosi dėl patentų sistemą, kuri, pagal sektoriaus tyrimo 
rezultatus, sulaukė didesnės farmacijos sektoriaus paramos. Dėl patentų teisės 
sektoriaus tyrimo rezultatai taip pat visiškai patvirtino naujausių Europos patentų 
biuro iniciatyvų užtikrinti aukštus suteiktų patentų kokybės standartus ir paspartinti 
procedūras („pakelti kartelę“) tinkamumą. 

Leidimų prekiauti srityje Komisija pirmiausia sieks užtikrinti, kad būtų visiškai 
įgyvendinta ir taikoma reguliavimo sistema, pvz., kiek tai susiję su patentų susiejimu 
arba patvirtinimo procedūrų terminų laikymusi. Komisija primena, kad trečiosios 
šalies pareiškimai ir ne tokio oficialaus įsikišimo atvejai į paraiškos gauti leidimą 
prekiauti vertinimą nenumatyti Bendrijos farmacijos teisės aktuose. Ji ragina 
leidimus prekiauti suteikiančias įstaigas užtikrinti, kad trečiųjų šalių pareiškimai, 
kurių negalima atmesti, būtų tinkamai patvirtinti dokumentais ir su jais galėtų 
susipažinti paraiškos pateikėjas ir imtis visų reikalingų veiksmų, siekiant užtikrinti, 
kad dėl pareiškimų nebūtinai būtų vilkinimas paraiškos pateikėjo procesas. 

Kiek tai susiję su kainų nustatymu ir įsigijimo išlaidų kompensavimu, Komisija 
ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę įvesti nuostatas, pagal kurias 
automatiškai arba iš karto būtų nustatomos kainos ir suteikiamas kompensuojamųjų 
vaistų statusas generiniams vaistams, kai atitinkamas patentinis vaistas jau turi tokį 
statusą. Be to, valstybės narės turėtų nepaisyti trečiosios šalies pareiškimų, kuriuose 
keliami patentų, bioekvivalentiškumo arba saugumo klausimai. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad trečiųjų šalių pareiškimai kainų nustatymo ir kompensavimo 
įstaigoms, kurių negalima nepaisyti, būtų tinkamai patvirtinti dokumentais, su jais 
galėtų susipažinti paraiškos pateikėjas, ir turėtų imtis visų reikalingų veiksmų, 
siekdamos užtikrinti, kad dėl įsikišimo nebūtinai būtų vilkinimas paraiškos pateikėjo 
procesas. Galiausiai Komisija ragina valstybes nares plačiau nei kada nors anksčiau 
apsvarstyti politikos kryptis, kuriomis būti sudaromos palankios sąlygos greitesniam 
generinių vaistų vartojimui ir (arba) generinių vaistų konkurencijai. Tai palengvintų 
valstybių narių bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi generinių vaistų 
politikos srityje. Priklausomai nuo įvairių iniciatyvų55 rezultato, Komisija išnagrinės 
galimą poreikį peržiūrėti galiojančias ES kainų nustatymo ir kompensavimo taisykles 
(Skaidrumo direktyva 89/105/EEB). 

Remdamasi šiame komunikate nustatytai tikslais, Komisija toliau vykdys 
konstruktyvų dialogą su visomis suinteresuotosiomis šalimis, siekdama užtikrinti, 
kad Bendrijos farmacijos pramonės inovacijų kūrimo potencialas būtų visapusiškai 
vystomas ir pacientai turėtų geresnių galimybių, be reikalo nevilkinant, gauti 
naujoviškų, saugių ir prieinamų vaistų. 

                                                 
55 Farmacijos forumo rekomendacijos, 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos komunikatas „Atnaujinta 

farmacijos sektoriaus vizija“ ir išsami farmacijos sektoriaus rinkų veikimo stebėsena. 
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