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RESUME  

A. Indledning og overblik 

Lægemiddelindustrien har meget stor betydning for EU-borgernes sundhed og helbred. 
De har brug for lægemidler, der er sikre, innovative og til at betale. Markedet for 
receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin tegner sig for en værdi på over 138 mia. 
EUR ab fabrik og 214 mia. EUR i detailleddet. Det er ensbetydende med en udgift i 
detailleddet på ca. 430 EUR for hver EU-borger i 2007.  

I januar 2008 iværksatte Europa-Kommissionen på grundlag af EU's 
konkurrenceregler (EF-traktatens artikel 81 og 82) en sektorundersøgelse på EU's 
lægemiddelmarkeder, fordi den ud fra oplysninger om nyudviklede og generiske 
lægemidler havde mistanke om, at der var tale om konkurrencebegrænsninger eller 
konkurrencefordrejninger. Mistanken skyldtes bl.a. det faldende antal nyudviklede 
lægemidler, der blev markedsført, og at der kunne konstateres eksempler på, at 
generiske lægemidler kom senere ud på markedet, end hvad man ville have forventet. 
Den foreløbige rapport bekræfter både nedgangen i antallet af nye kemiske stoffer, der 
når frem til markedet, og forsinkelserne i markedsføringen af generiske lægemidler, og 
den belyser nogle af de mulige årsager hertil.  

Den foreløbige rapport tager ikke sigte på at afsløre enkeltvirksomheder eller drage 
nogen konklusion angående spørgsmålet om, hvorvidt nogle af de former for praksis, 
der beskrives i rapporten, er i strid med EU's konkurrenceregler. Men den giver 
Kommissionen et faktuelt grundlag for at afgøre, om der er behov for at skride ind.  

Sektorundersøgelsen drejer sig om årene 2000-2007 og omfatter indgående 
undersøgelser af en stikprøve bestående af 219 lægemidler. De vigtigste konklusioner, 
der drages i den foreløbige rapport, er følgende:  

Konkurrencen mellem originalproducenter og generiske producenter  

Den foreløbige rapport understreger den store betydning, patenter spiller i 
lægemiddelindustrien, fordi de sætter producenterne i stand til at få tjent deres ofte 
meget betragtelige investeringer ind og opnå en belønning for deres udviklingsindsats. 

Rapporten konkluderer også, at originalproducenterne har udformet og fulgt en strategi 
(en hel "værktøjskasse" med forskellige redskaber) gående ud på at sikre, at de 
lægemidler, de har udviklet, giver dem en kontinuerlig strøm af indtægter. Det ser ud 
til, at de med denne strategi har haft held med at forhale eller blokere for 
markedsføring af generiske lægemidler, selv om disse forsinkelser også kan have andre 
årsager. De strategier, der har kunnet konstateres, gik bl.a. ud på at indgive op til 1 300 
patentansøgninger i hele EU for et og samme præparat (såkaldte "patentclusters"), 
anlægge retssager mod generiske producenter, hvilket har resulteret i tæt ved 700 
patentkrænkelsessager, indgå forlig med generiske producenter, der kan forhale 
markedsføringen af generiske produkter, og søge at påvirke de nationale procedurer for 
godkendelse af generiske lægemidler. Den forsinkede markedsføring af generiske 
lægemidler kan resultere i betydelige meromkostninger for de offentlige budgetter i 
sundhedssektoren og i sidste instans også for forbrugerne.  
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Sektorundersøgelsen bekræfter, at generisk medicin i mange tilfælde kommer senere 
ud på markedet, end man ville have forventet. For de lægemidler i stikprøven, hvis 
patenter udløb i årene mellem 2000 og 2007, tog det målt på et vægtet 
gennemsnitsgrundlag gennemsnitligt ca. 7 måneder efter patentudløbet at komme ud 
på markedet, og for de mest lukrative lægemidler tog det ca. 4 måneder. Der kunne 
konstateres et gennemsnitligt prisfald for de lægemidler i stikprøven, hvis patenter 
udløb i årene 2000-2007, på tæt ved 20 % i det første år efter markedsføringen af det 
første generiske præparat. I ganske enkelte tilfælde lå prisfaldet helt oppe på 80-90 % 
for nogle lægemidler i nogle medlemsstater. For de lægemidler i stikprøven, hvis 
patenter udløb i årene 2000-2007, og som tegnede sig for samlede udgifter efter 
patentudløbet på ca. 50 mia. EUR i denne periode (i 17 medlemsstater), anslås det i 
den foreløbige rapport, at disse udgifter ville have været ca. 14 mia. EUR højere, hvis 
de generiske lægemidler ikke havde fandtes på markedet. Besparelserne på grund af de 
generiske produkter kunne dog have været ca. 3 mia. EUR større, svarende til en 
nedgang i udgifterne til disse lægemidler på over 5 %, hvis de generiske produkter var 
kommet på markedet uden forsinkelser. Sektorundersøgelsens resultater tyder på, at de 
former for praksis, undersøgelsen omhandler, er en medvirkende årsag hertil.  

Konkurrencen mellem originalproducenter  

De foreløbige undersøgelsesresultater tyder også på, at originalproducenterne udvikler 
og følger defensive patentstrategier primært for at blokere for udvikling af nye, 
konkurrerende produkter. Det kan lægge hindringer i vejen for innovation i form af 
højere omkostninger for konkurrerende medicinalvirksomheder (f.eks. til royalties) 
eller forsinke denne innovation.  

Lovgivningsrammerne 

Under sektorundersøgelsen blev der fremsat mange bemærkninger til 
lovgivningsrammerne, hvor der fra flere sider blev peget på vanskeligheder og 
mangler. Generiske producenter og originalproducenter er enige om behovet for, at der 
indføres et EU-patent og etableres én specialiseret patentdomstol i Europa. Disse 
synspunkter understøttes af sektorundersøgelsens foreløbige resultater. Der blev 
desuden fra flere sider peget på flaskehalse i procedurerne for godkendelse og 
markedsføring af medicin (bl.a. med hensyn til prissætning og tilskudsstatus), der kan 
forhale markedsføringen af nye lægemidler.  

B. Særlige træk ved lægemiddelmarkedet  

1. Vigtigste kendetegn  

1.1 Markedets struktur  

Lægemiddelsektoren er en forskningsintensiv og stærkt reguleret sektor. Udbudssiden 
består af to typer virksomheder. De såkaldte "originalproducenter" er aktive inden for 
forskning, udvikling, fremstilling, markedsføring og salg af innovative lægemidler. For 
disse lægemidler udtages der normalt et patent, hvilket er nødvendigt for at opnå en 
gevinst af innovationsindsatsen og stimulere til fremtidig forskning. Når 
patentbeskyttelsen udløber, mister originalproducenterne deres eneret på at fremstille 
og markedsføre disse lægemidler, og generiske producenter kan gå ind på markedet 
med lægemidler, der er ækvivalente med de originale, men som typisk sælges til en 
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langt lavere pris. Det hjælper med til at holde udgifterne på de offentlige 
sundhedsbudgetter nede, fremmer forbrugervelfærden og giver incitament til 
yderligere innovation.  

Originalproducenter og F&U: I årene fra 2000 til 2007 brugte originalproducenterne i 
hele verden gennemsnitligt 17 % af deres omsætning af receptpligtig medicin på 
forskning og udvikling (ca. 1,5 % af pengene blev brugt til grundforskning - forskning 
i at finde frem til nye lægemidler - resten gik hovedsagelig til (præ-)kliniske forsøg og 
afprøvning). Udgifterne til markedsføring og salgsfremme tegnede sig for 23 % af 
deres omsætning, altså godt tre gange mere end de samlede udgifter til F&U.  
Sektorundersøgelsen bekræftede, at et par blockbusterprodukter (lægemidler med en 
årlig global omsætning på over 1 mia. USD) tegner sig for en betydelig del af 
originalproducenternes salg og indtjening. For flere af disse toppræparater er 
patenterne udløbet inden for de seneste år, og flere vil udløbe i de kommende år. 
Sammen med andre faktorer har det givet originalproducenterne et incitament til at 
søge at forlænge den periode, hvor de henter den store indtjening.   

Generiske producenter: Generiske producenter er generelt mindre virksomheder end 
originalproducenterne og har ofte et mere regionalt præg. Store generiske producenter 
producerer en meget bred vifte af lægemidler. De henter en stor del af deres 
omsætning fra lægemidler, der svarer til de blockbusterprodukter, hvis patenter er 
udløbet. Deres F&U-aktiviteter er begrænsede.  

Efterspørgslen efter lægemidler: På efterspørgselssiden har lægemiddelsektoren det 
særlige træk, at det for receptpligtig medicins vedkommende ikke er den endelige 
forbruger (patienten), der er beslutningstageren (det er normalt den ordinerende læge, 
der træffer beslutningen, i nogle medlemsstater apotekeren). Normalt er det heller ikke 
den endelige forbruger, der direkte bærer omkostningerne, eftersom de generelt betales 
over en sygesikringsordning. På grund af dette særlige forhold er der normalt kun 
begrænset prisfølsomhed hos beslutningstagere og brugere.  

1.2. Produkternes livscyklus  

Der er tre forskellige faser i et nyt lægemiddels livscyklus - den første er F&U-fasen, 
som afsluttes med produktets lancering på markedet, den anden er fasen mellem 
lanceringen af produktet og enerettens (altså patentets) udløb, og den tredje er tiden 
efter patentets udløb, hvor generiske producenter kan trænge ind på markedet.  

I løbet af den første fase indkredser medicinalvirksomhederne potentielle nye 
lægemidler og får dem afprøvet i intensive prækliniske og kliniske forsøg. De 
originalproducenter, sektorundersøgelsen omfattede, gør udstrakt brug af nyskabelser 
udviklet af andre (det gælder over en tredjedel af alle de nye lægemidler, der befinder 
sig i markedsføringstilladelsesfasen).  

I den anden fase markedsfører originalproducenterne de lægemidler, de har udviklet, 
for at få deres investeringer tjent ind og opnå en profit. En effektiv patentbeskyttelse er 
afgørende for denne strategi, der samtidig sikrer, at der er incitament til yderligere 
udviklingsarbejde.  

Når eneretten er udløbet, kan der bringes generiske lægemidler på markedet. Generiske 
produkters andel af markedet varierer betydeligt fra den ene medlemsstat til den anden. 
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De generiske produkters markedsandel målt i værdi er højest i Polen (56 %), Portugal 
og Ungarn (begge 32 %) og lavest i Irland (13 %), Frankrig (15 %) og Finland (16 %). 

1.3 Virkningen af generiske lægemidlers indtrængning på markedet  

Omkring halvdelen af de lægemidler i stikprøven, der var genstand for mere 
tilbundsgående undersøgelser, og for hvilke patentbeskyttelsen udløb i årene 2000-
2007, blev udsat for konkurrence fra generiske produkter inden for det første år efter 
patentets udløb (EU-gennemsnit). Målt i værdi var der tale om 74 % af salget 
(omsætning i patentudløbsåret).  

Den tid, der gennemsnitligt gik mellem den dato, hvor patenterne udløb, og 
markedsføringen af det første generiske lægemiddel, var på ca. syv måneder i vægtet 
gennemsnit for hele stikprøven og ca. fire måneder for de mest lukrative præparater, 
dog med betydelige forskelle fra det ene land til det andet og det ene lægemiddel til det 
andet.  

Generiske producenter markedsførte deres generiske præparater til en pris, der 
gennemsnitligt lå ca. 25 % under prisen på originalproduktet før patentets udløb. To år 
efter deres indtrængning på markedet lå priserne på generiske lægemidler 
gennemsnitligt 40 % under prisen på det tidligere originalprodukt. De generiske 
producenter kom inden for det første år op på en markedsandel (volumen) på ca. 30 % 
og efter to år 45 %.  

På de markeder, hvor der bliver adgang til generiske lægemidler, ligger besparelserne 
for sundhedsvæsenet (målt på basis af udviklingen i et vægtet prisindeks for 
originalpræparater og generiske præparater) gennemsnitligt på tæt ved 20 % et år efter 
markedsføringen af det første generiske produkt og på ca. 25 % efter to år (EU-
gennemsnit). Det fremgår dog af undersøgelsen, at der med hensyn til effekten af 
generiske lægemidlers indtrængning på markedet er betydelige forskelle fra den ene 
medlemsstat til den anden og fra det ene lægemiddel til det andet.  

De lægemidler i stikprøven, hvor patentet udløb i årene mellem 2000 og 2007, tegnede 
sig efter patentudløbet for udgifter på i alt ca. 50 mia. EUR over denne periode (i 17 
medlemsstater), og i den foreløbige rapport anslås det, at disse udgifter ville have 
været ca. 14 mia. EUR højere, hvis de generiske lægemidler ikke havde fandtes på 
markedet. Besparelserne på de generiske produkter kunne imidlertid have været ca. 
3 mia. EUR større og have mindsket medicinudgifterne med yderligere over 5 %, hvis 
de generiske lægemidlers indtrængning på markedet ikke var blevet forhalet.  

2. Lovgivningsrammerne  

Der er især tre regelsæt, der har relevans for medicinalsektoren, nemlig 
patentlovgivningen, markedsføringslovgivningen og reglerne om medicinpriser og 
medicintilskud.  

2.1. Patenter 

I Europa kan patenter have en gyldighed på op til 20 år fra patentansøgningsdatoen. I 
lægemiddelsektoren, hvor der kan gå betydeligt længere tid mellem indgivelsen af en 
patentansøgning og lanceringen på markedet end i andre sektorer, er der mulighed for 
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at få udstedt supplerende beskyttelsescertifikater. De giver en forlængelse af 
patentbeskyttelsen for allerede markedsførte produkter på maksimalt fem år.  

Til trods for de betydelige bestræbelser, der er udfoldet, findes der i dag hverken et 
EU-patent eller en EU-domstol for patentspørgsmål. Den Europæiske 
Patentmyndighed (EPO) behandler centraliserede patentansøgninger (og indsigelser 
mod udstedte patenter). Men når først det europæiske patent er udstedt, forvandles det 
til et bundt af nationale patentrettigheder, hvilket betyder, at hvis man vil anfægte dem, 
skal det ske på nationalt plan, ved en national domstol. Det kan føre til divergerende 
nationale afgørelser, og det er bekosteligt og tidkrævende for alle de implicerede.  

2.2. Markedsføringstilladelser 

For at opretholde folkesundhedsnormerne foretages der før udstedelse af en 
markedsføringstilladelse en kontrol med lægemidlets sikkerhed, virksomhed og 
kvalitet. For ethvert nyt lægemiddel skal der indsendes detaljerede resultater af 
(præ-)kliniske afprøvninger og test. Også for generiske lægemidler kræves der 
markedsføringstilladelse, men ansøgningerne behøver ikke at indeholde de samme 
detaljerede data. hvis det dokumenteres, at det generiske lægemiddel er ækvivalent 
med et allerede godkendt lægemiddel. Forkortede ansøgninger af den type tillades dog 
kun, når originalproducentens eneret på dataene fra (præ-)kliniske afprøvninger og test 
er udløbet.  

Procedurerne for udstedelse af markedsføringstilladelser er reguleret i EU-lovgivning. 
Der findes en central ansøgningsprocedure ved ansøgninger om tilladelse for hele EU 
og nationale procedurer, hvor der udstedes nationale tilladelser, som kan anerkendes 
gensidigt i andre medlemsstater.  

2.3. Pris- og tilskudssystem  

I næsten alle medlemsstater skal prisen være fastsat og spørgsmålet om 
refusionsberettigelse afgjort, før lægemidlet lanceres, hvis det er tilskudsberettiget. 
Baggrunden herfor er ønsket om at bevare kontrollen med de nationale 
sundhedsbudgetter.  

Flere medlemsstater søger at fremme salget af generisk medicin gennem en 
kombination af prisregulering på efterspørgsels- og udbudssiden, f.eks. ved at påbyde 
apotekerne, at de altid skal sælge det billigste produkt. I nogle medlemsstater er nogle 
forsikringsselskaber på det seneste begyndt at søge at kontrollere medicinpriserne, 
f.eks. gennem licitationer.  

C. Sektorundersøgelsens resultater i hovedtræk  

1. Produkter og patenter  
Lægemiddelindustrien er en af de største brugere af det eksisterende patentsystem. 
Antallet af ansøgninger om lægemiddelpatenter til Den Europæiske Patentmyndighed 
(EPO) blev næsten fordoblet i årene mellem 2000 og 2007. I modsætning til, hvad man 
måske ville tro, kan der konstateres en støt stigning i antallet af patentansøgninger for 
blockbusterprodukter i hele produktets levetid. Undertiden er stigningen endnu større 
hen imod slutningen af den beskyttelsesperiode, det første patent gav.  
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2. Konkurrencen mellem originalproducenter og generiske producenter  

Originalproducenterne søger med en række forskellige strategier at forlænge deres 
lægemidlers indtjeningstid så meget som muligt.  

2.1. Patentering og patenthåndhævelse  

Den foreløbige konklusion, der kan drages af sektorundersøgelsen, er, at 
originalproducenterne i de seneste år har ændret deres patentstrategier. 
Originalproducenterne har selv bekræftet, at de bestræber sig på at udvide deres 
patentbeskyttelse, både med hensyn til bredden og varigheden.  

En almindeligt anvendt strategi går ud på at indgive adskillige patentansøgninger for et 
og samme lægemiddel (såkaldte "patent clusters" eller sammenhængende 
patentgrupper). Under sektorundersøgelsen blev der indsamlet dokumenter, der 
bekræfter, at et vigtigt led i denne strategi består i at forhale generiske lægemidlers 
indtrængning på markedet eller blokere for dem. Det fremgår af undersøgelsen, at 
blockbusters kan være omfattet af op til 1 300 patenter og/eller patentansøgninger i 
hele EU, og som nævnt ovenfor indgives nogle patentansøgninger på et meget sent 
tidspunkt i et lægemiddels levetid.  

Sådanne "patent clusters" kan skabe usikkerhed hos generiske producenter om, 
hvorvidt og hvornår de kan gå i gang med at udvikle et generisk lægemiddel uden at 
krænke et af de mange (nye) patenter, selv om patenthaverne internt erkender, at ikke 
alle disse patenter er lige stærke.  

En anden af de strategier, originalproducenterne ofte benytter, er at splitte deres 
patentansøgninger op i flere dele. Behandlingen af de enkelte, opsplittede dele 
fortsætter, selv om den overordnede ansøgning trækkes tilbage eller afvises, og det kan 
gøre usikkerheden større hos de generiske producenter.  

Det er normalt helt legitimt at håndhæve sine patentrettigheder ved retten - det er et 
middel til at sikre sig mod krænkelse af et patent. Den foreløbige konklusion af 
undersøgelsen er imidlertid, at patenttvister kan være et effektivt middel til at lægge 
hindringer i vejen for især små generiske producenter. I visse tilfælde anlægger 
originalproducenter ikke sag for sagens egen skyld, men derimod for at udsende et 
afskrækkende signal til generiske producenter.  

2.2. Patentrelaterede konflikter og tvister  

I årene mellem 2000 og 2007 var der mindst 1 300 patentrelaterede udenretslige 
kontakter og tvister mellem originalproducenter og generiske producenter angående 
lancering af generiske lægemidler. Langt størsteparten blev indledt af 
originalproducenter, der som oftest påberåbte sig deres primære patenter, f.eks. i 
advarselsbreve.  

Antallet af patenttvister mellem originalproducenter og generiske producenter blev 
næsten firedoblet i årene mellem 2000 og 2007. Der er registreret i alt tæt ved 700 
patenttvister mellem originalproducenter og generiske producenter angående de 
lægemidler, undersøgelsen omfattede. Af disse var der i 149 tilfælde tale om retssager, 
som blev afgjort ved en domstol. Varigheden af disse sager varierede stærkt fra den 
ene medlemsstat til den anden, og den gennemsnitlige varighed var på 2,8 år. 
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Størsteparten af disse retssager blev anlagt af originalproducenterne. I størsteparten 
(62 %) af de sager, der blev afgjort ved en domstol, var det imidlertid generiske 
producenter, der vandt sagen. I modsætning til de sager, der ikke endte ved en domstol, 
påberåbte originalproducenterne sig her deres sekundære patenter.  

Sagerne blev ofte anlagt i flere forskellige EU-lande angående et og samme 
lægemiddel. I 11 % af de retssager, der blev registreret, afsagde retterne i forskellige 
EU-lande indbyrdes modstridende domme om, hvorvidt et patent var blevet krænket 
eller ej.  

I 225 af sagerne nedlagde originalproducenterne påstand om et foreløbigt forbud, og i 
112 af disse sager opnåede de en kendelse herom. De foreløbige forbud, der blev 
nedlagt, havde en gennemsnitlig varighed på 18 måneder. 

For de 68 lægemidler i stikprøven, der var genstand for retssager i årene mellem 2000 
og 2007, anslås de samlede udgifter i forbindelse med patentsagerne til over 420 mio. 
EUR.  

2.3. Anfægtelse af eller indsigelse mod patenter  

Undersøgelsen viser, at indsigelsesprocenten (dvs. antallet af indsigelser pr. 100 
udstedte patenter) ved EPO er langt højere for medicinalsektoren, end den er inden for 
organisk kemi og for alle sektorer som helhed. Inden for den stikprøve, undersøgelsen 
omfattede, rejste generiske producenter næsten udelukkende indsigelse mod 
sekundære patenter. I ca. 75 % af de afgørelser, der blev truffet af EPO i årene mellem 
2000 0g 2007 (herunder også i appelsager) fik de generiske producenter medhold, idet 
patentansøgningen enten blev afvist eller patentets rækkevidde indskrænket.  

Selv om generiske producenter meget ofte har haft held med at anfægte 
originalproducenters sekundære patenter, tog det i 80 % af tilfældene over to år at opnå 
den endelige afgørelse. Indsigelsesprocedurernes (herunder appelprocedurernes) 
varighed betyder, at generiske producenter kun har begrænsede muligheder for at få en 
hurtig afklaring af patentsituationen omkring potentielle generiske produkter.  

2.4. Forlig og andre aftaler  

De foreløbige undersøgelsesresultater bekræfter, at der bliver indgået forlig mellem 
originalproducenter og generiske producenter i EU i patentsager. I perioden fra 2000 
og indtil juni 2008 blev der indgået over 200 forlig angående omkring 49 lægemidler, 
hvoraf de 63 % var topsælgerprodukter, hvis patenter udløb i årene mellem 2000 og 
2007.  

Ved vurdering af mulighederne for at få afgjort patenttvister lægger 
originalproducenterne mest vægt på, hvor stærkt de står, dvs. sandsynligheden for, at 
de vinder eller taber, samt produktets betydning for deres samlede forretning 
(omsætning, markedsandele, andre markedsaktørers tilstedeværelse osv.). Generiske 
producenter lægger mere vægt på at undgå omkostningerne ved langvarige og 
komplekse tvister og på at få fjernet den usikkerhed, patenttvister resulterer i.  

Ved over halvdelen af de forlig, der blev indgået, lagde originalproducenten ingen 
hindringer i vejen for generiske produkters adgang til markedet. Men i 48 % af de 
tilfælde, der vedrørte EU, blev den generiske producents mulighed for at markedsføre 
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sin medicin indskrænket. En betydelig andel af forligene indeholdt ud over denne 
indskrænkning en værdioverførsel fra originalproducenten til den generiske producent, 
enten i form af en direkte betaling eller i form af en licens, distributionsaftale eller en 
"side-deal". I over 20 forlig foregik der direkte betalinger, og det samlede beløb, 
originalproducenter betalte til generiske producenter, oversteg 200 mio. EUR.  

I USA har Federal Trade Commission gransket patentforlig, der indeholdt en direkte 
betaling fra en originalproducent til en generisk producent i kombination med en 
begrænsning af den generiske producents markedsføring af sin egen medicin.  

I årene mellem 2000 og 2007 blev der indgået et stort antal aftaler mellem 
originalproducenter og generiske producenter om salg/distribution af generisk medicin. 
En tredjedel af disse aftaler drejede sig om originalprodukter, der stadigvæk var 
patentbeskyttede.  

2.5. Andre metoder med indvirkning på generiske lægemidlers adgang til markedet  

De foreløbige undersøgelsesresultater bekræfter, at originalproducenter i et stort antal 
tilfælde søgte at påvirke andre nationale myndigheder end patentmyndigheder. Det 
skete, når generiske producenter ansøgte om markedsføringstilladelse og fastlæggelse 
af pris/tilskudsberettigelse for deres medicin. Originalproducenterne slog i forbindelse 
hermed på, at generiske produkter var mindre sikre, mindre virksomme og/eller af 
ringere kvalitet. De gjorde også gældende, at det kunne krænke deres patentrettigheder, 
hvis der blev udstedt markedsføringstilladelse eller fastsat pris eller 
tilskudsberettigelse, selv om markedsføringsmyndigheder ikke nødvendigvis tager 
hensyn hertil. Disse tiltag fra originalproducenternes side fokuserede ofte på et par 
meget solgte lægemidler.  

Når dette resulterede i retssager, fik originalproducenterne kun medhold i 2 % af 
sagerne, hvilket tyder på, at påstandene mod de generiske producenter ikke kunne 
dokumenteres. Originalproducenterne havde heller ikke større succes i de retssager, de 
førte angående eneret til data. 

Når originalproducenter søger at påvirke eller rejser indsigelser under behandlingen af 
ansøgninger om markedsføringstilladelser for generiske lægemidler, kan det forhale 
markedsføringen af det generiske produkt. For den stikprøve, der blev underkastet en 
tilbundsgående undersøgelse, viste det sig, at markedsføringstilladelserne blev udstedt 
gennemsnitligt fire måneder senere i de tilfælde, hvor originalproducenterne greb ind. 
Originalproducenterne mener selv, at disse bestræbelser har givet dem betydelige 
merindtægter.  

Af de foreløbige undersøgelsesresultater fremgår, at originalproducenterne brugte 
gennemsnitligt 23 % af deres omsætning på markedsføring og salgsfremme af deres 
produkter. Originalproducenternes kommercielle strategi går ikke alene ud på at 
promovere deres produkter over for læger og andre i sundhedssektoren. Der er også 
tegn på, at de søger at sætte spørgsmålstegn ved kvaliteten af generiske lægemidler.  

Endelig ses der tegn på, at originalproducenterne søge at få indflydelse på 
distributionskanalerne (grossisterne) og forsyningskilderne til de aktive 
lægemiddelstoffer, der bruges til at fremstille de pågældende lægemidler.  
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Direkte distribution er en ny tendens inden for lægemiddeldistribution. Ved den direkte 
distribution sælger medicinalvirksomheden medicinen direkte til apotekerne. Ifølge 
nogle aktører i sektoren vil denne model i sidste ende resultere i en svækkelse af 
konkurrencen i grossistleddet og måske gøre det vanskeligere for mindre 
originalproducenter og generiske producenter at komme ind på markedet.  

2.6. Livscyklusforlængende strategier for opfølgningsprodukter  

Ifølge de foreløbige undersøgelsesresultater lancerede originalproducenterne såkaldte 
andengenerations- eller opfølgningsprodukter for 40 % af de lægemidler i den 
stikprøve, der blev undersøgt til bunds, og hvis patenter udløb i årene mellem 2000 og 
2007. Denne lancering fandt gennemsnitligt sted et år og fem måneder, før patentet for 
førstegenerationsproduktet udløb. I nogle tilfælde blev det første lægemiddel trukket 
tilbage fra markedet et par måneder efter lanceringen af det første 
andengenerationsprodukt. Ca. 60 % af de patentrelaterede retssager mellem 
originalproducenter og generiske producenter, der var med i undersøgelsen, drejede sig 
om lægemidler, hvor der skete en overgang fra første generation til anden generation.  

For at bane vejen for lanceringen af et andengenerationsprodukt yder 
originalproducenterne en omfattende markedsføringsindsats, der tager sigte på at få et 
tilstrækkeligt stort antal patienter til at gå over til den nye medicin, inden en generisk 
version af førstegenerationsproduktet kommer på markedet. Hvis det lykkes for dem, 
gør det det langt mindre sandsynligt, at generiske producenter vil kunne erobre nogen 
større del af markedet. Men hvis de generiske producenter kommer ind på markedet, 
før patienterne er gået over til andengenerationsproduktet, bliver det vanskeligt for 
originalproducenterne at få lægerne til at ordinere deres andengenerationsprodukt 
og/eller opnå en høj pris for andengenerationsproduktet.  

Lanceringen af andengenerationsprodukter forberedes ofte meget nøje med fokus på 
patentstillingen for at sikre, at førstegenerationslægemidlet er tilstrækkeligt beskyttet, 
indtil overgangen finder sted. Der skal også udtages nye patenter på 
andengenerationsproduktet. Selv om det almindeligvis accepteres, at innovation 
normalt foregår skridt for skridt, bliver patenter på andengenerationsprodukter ofte af 
andre i branchen kritiseret for kun at repræsentere en marginal - om overhovedet 
nogen - forbedring eller fordel for patienten.  

2.7. Kumulativ brug af forskellige metoder over for generiske producenter  

I mange tilfælde benytter originalproducenterne to eller flere midler fra deres 
"værktøjskasse" sideløbende eller/og successivt for at skaffe deres lægemidler en 
længere levetid. Der kan bl.a. være tale om udtagelse af sekundære patenter, 
patentrelaterede kontakter, konflikter og retssager, forlig og forsøg på at påvirke 
diverse myndigheder. Nogle originalproducenter gjorde sågar brug af hele 
værktøjskassen for bestemte lægemidler.  

Hvor meget de forskellige metoder bruges, afhænger af, hvilken kommercielle 
betydning lægemidlerne har. Sektorundersøgelsen viser, at der gøres brug af flest 
metoder for de mest solgte lægemidler.  

Den kombinerede brug af metoder til at forlænge lægemidlernes levetid kan gøre det 
mere sandsynligt, at generiske lægemidlers indtrængning på markedet forhales, og 
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forsinkelserne kan undertiden være kumulative, når der tages flere metoder i brug. 
Generelt kan det øge den retlige usikkerhed omkring markedsføringen af generiske 
lægemidler og betyde store meromkostninger for de offentlige sundhedsbudgetter og i 
sidste ende forbrugerne.  

3. Konkurrencen mellem originalproducenterne indbyrdes  

3.1. Patentstrategier  

Af de foreløbige undersøgelsesresultater fremgår, at originalproducenterne anlagde 
såkaldte "defensive patentstrategier". Disse patenter blev primært brugt til at blokere 
for udviklingen af nye, konkurrerende lægemidler. Sektorundersøgelsen viste også, at 
originalproducenterne i disse tilfælde ikke har til hensigt at følge patenterne op med 
markedsføring af et nyt eller forbedret lægemiddel.  

Defensiv patentering kan have to formål. For det første giver patentet en rettighed, der 
kan håndhæves over for andre, og som kan få konkurrenterne til at holde sig fra det 
område, patentet omfatter. For det andet er der tale om prior art, så snart 
patentansøgningen er offentliggjort. Det kan derfor blive kommercielt uinteressant for 
andre virksomheder at søge at udvikle den samme opfindelse, eftersom de ikke ville 
være i stand til at få den patentbeskyttet. Nogle virksomheder oplyste også, at de udtog 
patenter for at blive i stand til at licensere.  

Der var også originalproducenter, der pegede på, at opsplittede patentansøgninger gik 
ud over deres F&U-projekter, og når et sådant patent blev udstedt, gjorde de indsigelse 
mod det.  

3.2. Patentrelaterede kontakter og tvister  

Undersøgelsen viste, at der i EU-landene var mindst 1 100 tilfælde, hvor der kunne 
være overlapning mellem en originalproducents patent på et af stikprøvens lægemidler 
og en anden originalproducents F&U-program og/eller patent. Denne overlapning 
indebærer en betydelig risiko for, at originalproducenternes forskningsarbejde bliver 
blokeret, med de deraf følgende negative virkninger for innovationsprocessen.  

I mange tilfælde forsøgte originalproducenterne at løse potentielle konflikter, f.eks. 
gennem licensering. Men i ca. 20 % af de tilfælde, hvor der blev ansøgt om licens, 
nægtede patenthaveren at give denne licens.  

Af undersøgelsen fremgår det, at originalproducenter ofte var indblandet i retssager 
mod andre originalproducenter. I den stikprøve, undersøgelsen omfatter, var der ifølge 
originalproducenternes oplysninger i perioden 2000-2007 i alt 66 patentrelaterede 
retssager, der drejede sig om 18 forskellige lægemidler. Omtrent lige mange af sagerne 
blev anlagt af patenthaveren og af den producent, som påstodes at have krænket 
patentet. I 64 % af sagerne endte sagen med et forlig. Der blev kun afsagt dom i et 
relativt lille antal sager (13 af de i alt 66 sager). I flertallet af de sager (77 %), hvor der 
faldt dom, tabte patenthaveren sagen.  
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3.3. Indsigelser og anfægtelser  

I årene mellem 2000 og 2007 var det inden for den undersøgte stikprøve hovedsagelig 
andre originalproducenters sekundære patenter, som originalproducenterne gjorde 
indsigelse mod.  

De originalproducenter, der gjorde indsigelse mod andre originalproducenters patenter, 
fik normalt medhold. I den undersøgte periode fik de medhold i ca. 89 % af de 
endelige afgørelser, der blev truffet af EPO (herunder også EPO's Boards of Appeal). 

3.4. Forlig og andre aftaler  

Undersøgelsen bekræftede, at der i patenttvister, patentindsigelser og retssager også 
blev indgået forlig mellem originalproducenter inden for EU. For årene 2000-2007 er 
der oplyst om ca. 27 forlig i den stikprøve, der blev undersøgt. Ca. 67 % af disse forlig 
drejede sig om en licensaftale (herunder krydslicenser).  

Bortset fra forlig blev der ifølge de foreløbige undersøgelsesresultater også indgået 
mange andre aftaler mellem originalproducenterne. Ifølge det oplyste indgik 
originalproducenter omkring 1 450 aftaler med hinanden. For nogle lægemidlers 
vedkommende blev der indgået et helt sæt aftaler, størsteparten vedrørende 
markedsføringsfasen og ikke F&U-fasen.  

D. Bemærkninger om lovgivningsrammerne  

Der blev fremsat et stort antal bemærkninger om lovgivningsrammerne, som ansås for 
at have afgørende betydning for lægemiddelsektoren. Disse bemærkninger 
opsummeres i rapporten, som dog på indeværende stadium ikke drager nogen fast 
konklusion.  

1. Patenter 

Både generiske producenter og originalproducenter udtalte sig til støtte for, at der 
indføres et EU-patent, der kan gøre op med det nuværende dyre og besværlige system 
med at skulle udtage flere nationale patenter. De går også ind for, at der etableres en 
fælles, specialiseret patentdomstol i Europa som erstatning for det eksisterende system 
til behandling af patentsager, der er fragmenteret og bekosteligt, fordi det er baseret på 
nationale domstole.  

Et stort antal generiske producenter – og også nogle originalproducenter - mener, at 
EPO bør sikre, at de patenter, der udstedes, er af høj kvalitet, og at der effektivt sættes 
ind mod patentstrategier, der kan føre til unødige forsinkelser.  

Undersøgelsen tyder på, at der kan opnås betydelige besparelser og 
effektivitetsgevinster ved at indføre et EU-patent og en fælles patentdomstol (bl.a. 
fordi man derved kan undgå de mange stort set parallelle sagsanlæg, divergerende 
afgørelser af sagerne og de omkostninger, der er forbundet med de mange nationale 
patenter og nationale patentsager).  
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2. Markedsføringstilladelser  

Fra både virksomheders, brancheorganisationers og myndigheders side blev der peget 
på flaskehalse i markedsføringstilladelsesprocedurerne, der kunne føre til blokeringer 
og forsinkelser samt administrative byrder. De flaskehalse, der gjorde sig gældende for 
alle virksomhederne, beroede på ressourcemangel hos nogle myndigheder. De 
generiske producenter pegede på hindringer, der hovedsagelig hang sammen med 
skævheder i vurderingskriterierne og den omstændighed, at nogle myndigheder ser på, 
om det generiske produkt kan krænke originalproducentens patenter (patentkobling) 
samt problemer omkring videregivelse af oplysninger til konkurrenter. Patentkobling 
anses for at være ulovligt i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004 og direktiv (EF) 
nr. 2001/83.  

Nogle originalproducenter efterlyser i særdeleshed større international harmonisering 
af markedsføringstilladelsesprocedurer. Der findes i dag betydelige forskelle mellem 
det amerikanske marked og EU-markedet, f.eks. med hensyn til pædiatriske forsøg, der 
fører til øgede omkostninger og forsinkelser. Der er udfoldet visse bestræbelser på 
dette område.  

3. Pris- og tilskudssystemer  

Originalproducenterne klagede især over de forsinkelser og den usikkerhed, de 
nationale pris- og tilskudsprocedurer forårsager. De gjorde gældende, at det afkorter 
den tid, hvor de har eneret, og dermed går ud over deres indtjening. 
Originalproducenterne mente, at årsagen til disse forsinkelser og denne usikkerhed 
bl.a. lå i den fragmenterede nationale beslutningsproces, den øgede brug af 
sundhedsteknologivurderinger og den udbredte brug af referenceprissystemer på tværs 
af grænserne.  

Forsinkelser er også de generiske producenters væsentligste ankepunkt. De pegede på, 
at forsinkelserne ikke alene beroede på beslutningsprocedurerne, men også de 
yderligere krav, der stilles for at opnå pris- og tilskudsstatus for generisk medicin, 
f.eks. information om patentstilling eller fuld ækvivalens mellem originalproduktet og 
det generiske produkt. Disse yderligere krav så ud til at give originalproducenterne 
mulighed for at intervenere og få forlænget den reelle beskyttelse af deres produkt.  

Endelig udtrykte originalproducenterne betænkeligheder ved bestemte metoder til 
kontrol med udgifterne, i særdeleshed prissætning baseret på terapeutiske grupper 
(omfattende patenterede produkter). De generiske producenter går derimod ind for en 
øget brug af denne praksis, da den kan lette markedsadgangen for generiske 
lægemidler.  

E. Offentlig høring  

GD COMP vil gerne have bemærkninger og kommentarer til sektorundersøgelsens 
foreløbige resultater, der er præsenteret i den foreløbige rapport, fra alle berørte. Alle 
bemærkninger til denne rapport bedes fremsat inden den 31. januar 2009 ved at sende 
dem til følgende e-mail-adresse: COMP-SECTOR-PHARMA@ec.europa.eu. 

Den endelige rapport om sektorundersøgelsen ventes at foreligge i foråret 2009. 
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