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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

A. Εισαγωγή και επισκόπηση 

Ο τοµέας των φαρµάκων έχει ζωτική σηµασία για την υγεία των ευρωπαίων πολιτών. 
Οι ασθενείς στην Ευρώπη πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, καινοτόµα και 
προσιτά φάρµακα. Η αξία της αγοράς των φαρµάκων που χορηγούνται µε ιατρική 
συνταγή και αυτών που χορηγούνται χωρίς συνταγή υπερβαίνει τα 138 δις € σε τιµές 
εργοστασίου και τα 214 δις ευρώ σε τιµές λιανικής. Το 2007, το ποσό αυτό 
αντιπροσώπευε δαπάνη για λιανικές αγορές περίπου 430 € για κάθε πολίτη της ΕΕ. 

Τον Ιανουάριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε έρευνα στις αγορές των 
φαρµάκων στις χώρες της ΕΕ βάσει των κανόνων ανταγωνισµού της ΕΚ (άρθρα 81 
και 82 της Συνθήκης ΕΚ), διότι από τα στοιχεία που αφορούν τα καινοτόµα φάρµακα 
και τα γενόσηµα σκευάσµατα συνάγεται ότι ενδέχεται να υπάρχει περιορισµός ή 
στρέβλωση του ανταγωνισµού. Αυτό προέκυπτε από την ύφεση της καινοτοµίας, µε 
βάση τον αριθµό των νέων φαρµάκων που φθάνουν στην αγορά, και από την 
καθυστέρηση που σηµειώνεται συχνά στην είσοδο των γενόσηµων σκευασµάτων στην 
αγορά σε σχέση µε τις προβλέψεις. Η παρούσα προκαταρκτική έκθεση επιβεβαιώνει 
τη µείωση των νέων χηµικών οντοτήτων που φθάνουν στην αγορά και την 
καθυστέρηση στην είσοδο των γενόσηµων σκευασµάτων, και επισηµαίνει ορισµένες 
από τις πιθανές αιτίες. 

Στόχος της προκαταρκτικής έκθεσης δεν είναι να καταλογίσει ευθύνες σε βάρος 
µεµονωµένων επιχειρήσεων ή να καταλήξει σε οιοδήποτε συµπέρασµα για το αν 
ορισµένες πρακτικές οι οποίες περιγράφονται στην έκθεση συνιστούν παράβαση των 
κανόνων ανταγωνισµού της ΕΚ. Η έκθεση αυτή παρέχει στην Επιτροπή συγκεκριµένα 
στοιχεία για αποφασίσει αν είναι απαραίτητο να λάβει µέτρα.  

Η έρευνα αφορά την περίοδο 2000-2007 και βασίζεται σε διεξοδική εξέταση ενός 
δείγµατος 219 φαρµάκων. Τα βασικά πορίσµατα της παρούσας προκαταρκτικής 
έρευνας αφορούν τα ακόλουθα στοιχεία:  

Ανταγωνισµός µεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων και εταιρειών 
παραγωγής γενόσηµων  

Η προκαταρκτική έρευνα υπογραµµίζει ότι τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας έχουν 
καθοριστική σηµασία για τον φαρµακευτικό κλάδο, δεδοµένου ότι επιτρέπουν στις 
εταιρείες να αντισταθµίζουν τις συνήθως πολύ υψηλές επενδύσεις τους και να 
ανταµείβονται για τις καινοτοµικές τους προσπάθειες. 

Η έρευνα επίσης διαπιστώνει ότι οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων 
έχουν σχεδιάσει και εφαρµόζουν στρατηγικές (διαθέτουν ένα «οπλοστάσιο») µε στόχο 
να διασφαλίσουν τη συνέχιση της ροής εσόδων από τα φάρµακά τους. Αν και 
υπάρχουν ενδεχοµένως και άλλες αιτίες καθυστερήσεων στην είσοδο των γενόσηµων, 
η επιτυχής εφαρµογή αυτών των στρατηγικών µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την 
καθυστέρηση ή τον αποκλεισµό της εισόδου αυτών των σκευασµάτων στην αγορά. Οι 
στρατηγικές αυτές συνίστανται στην κατάθεση µέχρι και 1300 διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας σε όλη την ΕΕ για ένα µόνο φάρµακο (τα "cluster" διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας), την εµπλοκή σε διαφορές µε εταιρείες παραγωγής γενόσηµων, µε 



αποτέλεσµα να καταγράφονται περίπου 700 δικαστικές διαδικασίες, στη σύναψη 
συµφωνιών διακανονισµού των διαφορών µε τις εταιρείες παραγωγής γενόσηµων, που 
καθυστερούν ενδεχοµένως την είσοδο στην αγορά γενόσηµων σκευασµάτων και την 
παρέµβαση σε εθνικές διαδικασίες για την έγκριση γενόσηµων. Αυτές οι 
καθυστερήσεις της εισόδου γενόσηµων στην αγορά προκαλούν σηµαντικότατο 
πρόσθετο κόστος για τους δηµόσιους προϋπολογισµούς στον τοµέα της υγείας και, σε 
τελική ανάλυση, για τους καταναλωτές. 

Η έρευνα στο συγκεκριµένο κλάδο επιβεβαίωσε ότι η είσοδος γενόσηµων στην αγορά 
πραγµατοποιείται σε ορισµένες περιπτώσεις αργότερα από το αναµενόµενο. Στο 
δείγµα φαρµάκων της έρευνας τα οποία είχαν χάσει την αποκλειστικότητα τους 
µεταξύ 2000 και 2007, ο µέσος χρόνος που απαιτήθηκε για την είσοδο στην αγορά 
µετά την απώλεια της αποκλειστικότητας ήταν περίπου επτά µήνες σε σταθµικό µέσο 
όρο, ενώ και για τα ακριβότερα φάρµακα χρειάστηκαν περίπου τέσσερις µήνες. Κατά 
µέσο όρο, τα επίπεδα τιµών στα φάρµακα του δείγµατος που αντιµετώπισαν την 
απώλεια της αποκλειστικότητας στο διάστηµα 2000 – 2007, µειώθηκαν κατά 20% 
περίπου ένα χρόνο µετά την πρώτη είσοδο γενόσηµων. Σε σπάνιες περιπτώσεις, 
ωστόσο, σε κάποια κράτη µέλη οι µειώσεις των τιµών έφθασαν το 80-90% για 
ορισµένα φάρµακα. Με βάση το δείγµα των φαρµάκων της έρευνας που έχασαν την 
αποκλειστικότητά τους κατά την περίοδο 2000 – 2007 και αντιπροσωπεύουν 
συνολικές δαπάνες µετά τη λήξη της αποκλειστικότητας 50 δις € για όλο το διάστηµα 
(σε 17 κράτη µέλη), η προκαταρτική έκθεση εκτιµά ότι οι δαπάνες αυτές θα ήταν 
µεγαλύτερες κατά 14 δισεκατοµµύρια € περίπου, αν δεν είχε µεσολαβήσει η είσοδος 
των γενόσηµων σκευασµάτων. Ωστόσο, οι οικονοµίες από την είσοδο των γενόσηµων 
σκευασµάτων θα ήταν περισσότερες κατά 3 δισ. € περίπου, περιορίζοντας έτσι 
περαιτέρω τις δαπάνες για τα φάρµακα αυτά κατά πάνω από 5%, αν η είσοδος των 
γενόσηµων σκευασµάτων είχε γίνει χωρίς καθυστέρηση. Τα πορίσµατα της έρευνας 
υποδηλώνουν ότι οι εξεταζόµενες πρακτικές συµβάλλουν στο αποτέλεσµα αυτό. 

Ανταγωνισµός µεταξύ των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων 

Τα προκαταρτικά πορίσµατα της έρευνας υποδηλώνουν επίσης ότι οι εταιρείες 
παραγωγής αρχέτυπων χαράζουν και ασκούν αµυντικές στρατηγικές διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας κυρίως για να εµποδίσουν την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών 
προϊόντων. Αυτό µπορεί να δηµιουργήσει εµπόδια στην καινοτοµία αυξάνοντας το 
κόστος για τις ανταγωνιστικές φαρµακευτικές εταιρείες (π.χ. για δικαιώµατα 
εκµετάλλευσης) ή προκαλώντας καθυστερήσεις.  

Το κανονιστικό πλαίσιο 

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ενδιαφερόµενοι υπέβαλαν πολλές παρατηρήσεις σχετικά 
µε το κανονιστικό πλαίσιο, επισηµαίνοντας τις δυσκολίες και τις ανεπάρκειες που 
διαπιστώνουν. Οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων και οι εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων σκευασµάτων συµφωνούν ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα ενιαίο 
κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο και ειδικό 
δικαιοδοτικό όργανο για τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη. Τα 
προκαταρκτικά πορίσµατα της έρευνας ενισχύουν αυτές τις απόψεις. Ορισµένοι 
ενδιαφερόµενοι ανέφεραν επίσης τι θεωρούν ότι επιβραδύνει τις σχετικές διαδικασίες 
για την έγκριση και την εµπορία των φαρµάκων (περιλαµβανοµένων των καθεστώτων 
τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης) που ενδεχοµένως καθυστερούν την 
κυκλοφορία προϊόντων στην αγορά. 



B. Τα χαρακτηριστικά της αγοράς των φαρµάκων 

1. Τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς 

1.1 ∆ιάρθρωση της αγοράς  

Ο τοµέας των φαρµάκων έχει ως βασικό µοχλό την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και 
υπόκειται σε µεγάλο αριθµό κανονιστικών ρυθµίσεων. Από την πλευρά της 
προσφοράς, υπάρχουν δύο τύποι εταιριών. Οι αποκαλούµενες εταιρείες παραγωγής 
«αρχέτυπων σκευασµάτων», που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, την ανάπτυξη, την 
παραγωγή, την εµπορία και διοχέτευση στην αγορά καινοτόµων φαρµάκων. Οι 
εταιρείες αυτές συνήθως προστατεύονται από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, χάρη στα 
οποία ανταµείβεται η καινοτοµία και δηµιουργούνται κίνητρα για τη µελλοντική 
έρευνα. Όταν λήξει η προστασία από το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, οι εταιρείες 
παραγωγής αρχέτυπων χάνουν τα αποκλειστικά δικαιώµατα παραγωγής και εµπορίας 
αυτών των φαρµάκων και οι παρασκευαστές γενόσηµων εισέρχονται στην αγορά µε 
φάρµακα τα οποία είναι ισοδύναµα µε τα αρχέτυπα σκευάσµατα, αλλά σε πολύ 
χαµηλότερες τιµές. Αυτό συµβάλλει στον περιορισµό των δηµόσιων δαπανών υγείας, 
στη βελτίωση της ευηµερίας των καταναλωτών και αποτελεί κίνητρο για περαιτέρω 
καινοτοµία. 

Εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων και Ε&Α: κατά την περίοδο 2000 – 
2007, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων δαπανούσαν παγκοσµίως κατά µέσο όρο το 
17% του κύκλου εργασιών τους από τα συνταγογραφούµενα φάρµακα σε Ε&Α (1,5% 
περίπου του κύκλου εργασιών δαπανήθηκε για βασική έρευνα, δηλαδή έρευνα για τον 
εντοπισµό ενδεχόµενων νέων φαρµάκων, και το υπόλοιπο κυρίως σε προκλινική 
έρευνα και δοκιµές). Οι δαπάνες για δραστηριότητες µάρκετινγκ και εµπορικής 
προώθησης αντιπροσώπευαν το 23% του κύκλου εργασιών τους, ποσοστό περίπου 
κατά ένα τρίτο υψηλότερο από τις συνολικές δαπάνες τους για έρευνα και ανάπτυξη. 
Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι ορισµένα προϊόντα µε τις υψηλότερες πωλήσεις 
("blockbuster"- µε ετήσιο συνολικό κύκλο εργασιών για το συγκεκριµένο σκεύασµα 
άνω του ενός δις δολαρίων ΗΠΑ) αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µέρος των πωλήσεων 
και των κερδών των µεγάλων εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων φαρµάκων. Ορισµένα 
από τα εν λόγω σκευάσµατα δεν προστατεύονται πλέον από διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
τα τελευταία έτη και ακόµη περισσότερα θα πάψουν να προστατεύονται κατά τα 
επόµενα έτη. Αυτό, σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, ώθησε τις επιχειρήσεις 
παραγωγής αρχέτυπων να παρατείνουν το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο έχουν 
έσοδα από αυτά τα "blockbuster". 

Εταιρείες παραγωγής γενόσηµων: οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων σκευασµάτων 
είναι γενικά µικρότερες σε µέγεθος από τις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων 
σκευασµάτων και συχνά έχουν περισσότερο περιφερειακό χαρακτήρα. Οι µεγάλες 
εταιρείες παραγωγής γενόσηµων δραστηριοποιούνται µε σηµαντικό φάσµα προϊόντων. 
Μεγάλο µέρος του κύκλου εργασιών τους προέρχεται από φάρµακα ισοδύναµα µε τα 
"blockbuster", τα δικαιώµατα αποκλειστικής εκµετάλλευσης των οποίων έχουν λήξει. 
Η δραστηριότητά τους στον τοµέα της Ε&Α είναι περιορισµένη.  

Η ζήτηση φαρµάκων: από την πλευρά της ζήτησης, ο τοµέας των φαρµάκων είναι 
ιδιότυπος, διότι τις αποφάσεις για τα συνταγογραφούµενα φάρµακα δεν τις λαµβάνει ο 
τελικός καταναλωτής (ο ασθενής), αλλά συνήθως ο ιατρός που τα χορηγεί και σε 
ορισµένα κράτη µέλη ο φαρµακοποιός. Ο τελικός καταναλωτής δεν βαρύνεται άµεσα 



ούτε και µε το κόστος τους, διότι αυτό καλύπτεται συνήθως από το εθνικό σύστηµα 
υγείας. Λόγω της ιδιαίτερης δοµής αυτής της αγοράς, υπάρχει συνήθως περιορισµένη 
ευαισθησία στις τιµές από την πλευρά αυτών που λαµβάνουν τις αποφάσεις και των 
ασθενών. 

 

1.2.  Κύκλος ζωής των προϊόντων  

Υπάρχουν τρεις διακριτές φάσεις στον κύκλο ζωής ενός νέου φαρµάκου: (1) η φάση 
Ε&Α µέχρι τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά· (2) η περίοδος µεταξύ της εισόδου 
στην αγορά και της λήξης του δικαιώµατος αποκλειστικής εκµετάλλευσης (π.χ. λήξη 
του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας) και (3) η περίοδος µετά την απώλεια του δικαιώµατος 
αποκλειστικής εκµετάλλευσης, µε την είσοδο στην αγορά των εταιρειών παραγωγής 
γενόσηµων φαρµάκων.  

Κατά το πρώτο στάδιο, οι εταιρείες εντοπίζουν πιθανά νέα φάρµακα και 
πραγµατοποιούν εντατικές προκλινικές και κλινικές δοκιµές. Οι ερευνηθείσες 
εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων βασίζονται σε µεγάλο βαθµό (για ποσοστό άνω του 
ενός τρίτου όλων των νέων φαρµάκων στο στάδιο έγκρισης της κυκλοφορίας τους) σε 
καινοτοµίες τις οποίες αποκτούν από τρίτους.  

Κατά το δεύτερο στάδιο, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων προβαίνουν σε εµπορία 
των σκευασµάτων που έχουν αναπτύξει, µε στόχο να αποσβέσουν την αρχική 
επένδυσή τους και να αποκοµίσουν κέρδος. Η αποτελεσµατική προστασία µε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας έχει ζωτική σηµασία για τη διατήρηση αυτού του επιχειρηµατικού 
προτύπου, το οποίο εγγυάται και την παροχή κινήτρων για περαιτέρω καινοτοµία.  

Μετά την απώλεια του δικαιώµατος αποκλειστικής εκµετάλλευσης, τα γενόσηµα 
σκευάσµατα µπορούν να εισαχθούν στην αγορά. Το µερίδιο των γενόσηµων στην 
αγορά διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των κρατών µελών. Σε όρους αξίας, τα υψηλότερα 
µερίδια των γενόσηµων στην αγορά παρατηρούνται στην Πολωνία (56%), την 
Πορτογαλία και την Ουγγαρία (από 32%), και τα χαµηλότερα ποσοστά στην Ιρλανδία 
(13%), τη Γαλλία(15%) και τη Φιλανδία (16%). 

1.3 Οι επιπτώσεις της εισόδου γενόσηµων σκευασµάτων στην αγορά  

Από τα φάρµακα του δείγµατος για τα οποία έγινε περαιτέρω εµπεριστατωµένη 
έρευνα και που είχαν χάσει το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης την περίοδο 
2000-2007, σχεδόν τα µισά αντιµετώπισαν την είσοδο γενόσηµων στην αγορά κατά το 
πρώτο έτος µετά την απώλεια της αποκλειστικότητας (µέσος όρος ΕΕ). Σε όρους 
αξίας, τα φάρµακα αυτά αντιπροσώπευαν περίπου το 74% των πωλήσεων (αξία 
πωλήσεων κατά το έτος της λήξης της προστασίας).  

Η µέση χρονική απόκλιση µεταξύ της ηµεροµηνίας λήξης του δικαιώµατος 
αποκλειστικής εκµετάλλευσης των σκευασµάτων και της ηµεροµηνίας της πρώτης 
εισόδου γενόσηµων στην αγορά ήταν περίπου επτά µήνες, σε σταθµικό µέσο όρο για 
το σύνολο του δείγµατος, ενώ και για τα ακριβότερα φάρµακα ήταν περίπου τέσσερις 
µήνες, µε σηµαντικές διακυµάνσεις µεταξύ των κρατών µελών και των διαφόρων 
φαρµάκων.  



Οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων άρχισαν να πωλούν τα προϊόντα τους στην αγορά 
σε τιµή η οποία ήταν κατά µέσο όρο 25% χαµηλότερη από την τιµή των αρχέτυπων 
πριν τη λήξη του δικαιώµατος αποκλειστικής εκµετάλλευσής τους. ∆ύο χρόνια µετά 
την είσοδό τους, οι τιµές των γενόσηµων ήταν κατά µέσο όρο κατά 40% χαµηλότερες 
από τις τιµές των προηγούµενων αρχέτυπων σκευασµάτων. Το µερίδιο αγοράς (σε 
όγκο πωλήσεων) των εταιριών παραγωγής γενόσηµων ήταν 30% στο τέλος του 
πρώτου έτους και 45% µετά από δύο έτη. 

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

Με βάση το δείγµα των φαρµάκων της έρευνας που έχασαν την αποκλειστικότητά 
τους κατά την περίοδο 2000 – 2007 και αντιπροσωπεύουν συνολικές δαπάνες µετά τη 
λήξη της αποκλειστικότητας περίπου 50 δις € για όλο το διάστηµα (σε 17 κράτη 
µέλη), η προκαταρτική έκθεση εκτιµά ότι οι δαπάνες αυτές θα ήταν µεγαλύτερες κατά 
14 δισεκατοµµύρια € περίπου, αν δεν είχε µεσολαβήσει η είσοδος των γενόσηµων 
σκευασµάτων. Ωστόσο, οι οικονοµίες από την είσοδο των γενόσηµων σκευασµάτων 
θα ήταν περισσότερες κατά 3 δισ. € περίπου, περιορίζοντας έτσι περαιτέρω τις 
δαπάνες για τα φάρµακα αυτά κατά πάνω από 5%, αν η είσοδος των γενόσηµων 
σκευασµάτων είχε γίνει χωρίς καθυστέρηση. 

2. Το κανονιστικό πλαίσιο 

Υπάρχουν τρία συστήµατα κανόνων που διέπουν ειδικά τον τοµέα των φαρµάκων, και 
συγκεκριµένα οι διατάξεις για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, οι διατάξεις για την 
έκδοση αδειών κυκλοφορίας των φαρµάκων και οι διατάξεις για την τιµολόγηση και 
τα ποσοστά ασφαλιστικής κάλυψης των φαρµάκων. 

2.1. ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας  

Στην Ευρώπη, η προστασία από τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µπορεί να διαρκέσει έως 
20 έτη από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Για τον 
τοµέα των φαρµάκων, όπου το διάστηµα από την κατάθεση µιας αίτησης για δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας µέχρι την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά µπορεί να είναι 
σηµαντικά µεγαλύτερο σε σχέση µε τους άλλους τοµείς, είναι δυνατή η έκδοση 
πιστοποιητικών πρόσθετης προστασίας (ΠΠΠ). Αυτά παρατείνουν έως και πέντε έτη 
την αποτελεσµατική προστασία των προϊόντων που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. 

Παρά τις σηµαντικές προσπάθειες, δεν υπάρχει ούτε κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 
ούτε κοινοτικό δικαιοδοτικό όργανο για τις υποθέσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Το 
Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας χειρίζεται κεντρικά τις αιτήσεις 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας (και τις σχετικές διαδικασίες ενστάσεων και προσφυγών 
κατά των χορηγούµενων διπλωµάτων). Ωστόσο, µετά τη χορήγησή του, το ευρωπαϊκό 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µετατρέπεται σε ένα σύνολο εθνικών δικαιωµάτων 
ευρεσιτεχνίας, τα οποία πρέπει να προσβληθούν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό µπορεί να 



έχει ως αποτέλεσµα την έκδοση αντιφατικών αποφάσεων από τα κράτη µέλη και είναι 
δαπανηρό και χρονοβόρο για όλους τους ενδιαφερόµενους. 

2.2.  Άδειες κυκλοφορίας 

Για την τήρηση των κανόνων δηµόσιας υγείας, στις διαδικασίες χορήγησης αδειών 
κυκλοφορίας ελέγχεται αν τα φάρµακα είναι ασφαλή, αποτελεσµατικά και υψηλής 
ποιότητας. Για να εγκριθεί ένα νέο σκεύασµα πρέπει να υποβληθούν αναλυτικά 
αποτελέσµατα προκλινικών και κλινικών ερευνών και δοκιµών. Απαιτούνται επίσης 
άδειες κυκλοφορίας και για τα γενόσηµα, αλλά οι αιτήσεις δεν είναι απαραίτητο να 
περιέχουν αναλυτικά αποτελέσµατα δοκιµών, εάν αποδειχθεί ότι το γενόσηµο είναι 
ισοδύναµο µε ένα φάρµακο που είχε λάβει προηγούµενη άδεια. Όµως, οι συνοπτικές 
αιτήσεις αυτού του είδους επιτρέπονται µόνον όταν δεν προστατεύονται πλέον τα 
δεδοµένα της εταιρείας του αρχέτυπου σχετικά µε αυτές τις (προ)κλινικές έρευνες και 
δοκιµές. 

Οι διαδικασίες χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ρυθµίζονται από τη νοµοθεσία της ΕΕ. 
Υπάρχει µια κεντρική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την έκδοση αδειών για 
ολόκληρη την ΕΕ ή εθνικές διαδικασίες έκδοσης εθνικών αδειών, οι οποίες µπορεί να 
αναγνωρισθούν αµοιβαία σε άλλα κράτη µέλη. 

2.3. Τιµολόγηση και ασφαλιστική κάλυψη 

Σε όλα σχεδόν τα κράτη µέλη το καθεστώς τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης 
των σκευασµάτων που χορηγούνται µε ιατρική συνταγή πρέπει να καθορίζεται πριν 
από την κυκλοφορία του προϊόντος, αν καλύπτεται από το σύστηµα κοινωνικής 
ασφάλισης, ώστε να διατηρείται ο έλεγχος των εθνικών δαπανών για την υγεία. 

Αρκετά κράτη µέλη εφαρµόζουν πολιτικές στήριξης των πωλήσεων γενόσηµων 
φαρµάκων µε πρακτικές τιµολόγησης που συνδυάζουν την προσφορά και τη ζήτηση, 
όπως η υποχρέωση των φαρµακοποιών να χορηγούν πάντοτε το φθηνότερο φάρµακο. 
Σε ορισµένα κράτη µέλη, τα συστήµατα ασφάλισης υγείας άρχισαν πρόσφατα να 
ασκούν ενεργό έλεγχο των τιµών των φαρµάκων, π.χ. µέσα από διαδικασίες 
διαγωνισµού. 

Γ. Κύρια πορίσµατα  

1. Προϊόντα και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας  

Ο τοµέας των φαρµάκων είναι ένας από τους βασικούς χρήστες του υφιστάµενου 
συστήµατος διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Ο αριθµός των αιτήσεων διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας για φάρµακα που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων 
Ευρεσιτεχνίας (ΕΓ∆Ε) σχεδόν διπλασιάστηκε από το 2000 έως το 2007. Αντίθετα απ’ 
ό,τι θα µπορούσε να υποτεθεί, τα χαρτοφυλάκια διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας φαρµάκων 
"blockbuster" παρουσιάζουν σταθερή αύξηση όσον αφορά τις αιτήσεις διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος. Σε πολλές περιπτώσεις 
µάλιστα σηµειώνεται ακόµη πιο απότοµη αύξηση στο τέλος της περιόδου προστασίας 
που παρέχεται µε το πρώτο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.  



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

Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων χρησιµοποιούν διάφορες στρατηγικές µε στόχο να 
παρατείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο την εµπορική ζωή των φαρµάκων τους.  

2.1.  Στρατηγικές κατάθεσης και προστασίας των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας  

Τα προκαταρκτικά πορίσµατα της έρευνας είναι ότι κατά τα τελευταία χρόνια οι 
εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων έχουν αλλάξει τις στρατηγικές τους για τα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας. Συγκεκριµένα, οι εταιρείες αυτές επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να 
αναπτύξουν στρατηγικές που θα επεκτείνουν το πεδίο κάλυψης και θα παρατείνουν τη 
διάρκεια των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας τους. 

Μια συνήθης στρατηγική είναι η κατάθεση πολλαπλών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για 
το ίδιο φάρµακο, που συνθέτουν τις ονοµαζόµενες «δέσµες ή συστάδες διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας» ("patent clusters” ή "patent thickets"). ∆ιάφορα έγγραφα που 
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι βασικός στόχος 
αυτής της στρατηγικής είναι να αναβάλει ή να εµποδίσει την είσοδο γενόσηµων στην 
αγορά. Σχετικά, η έρευνα διαπιστώνει ότι τα µεµονωµένα σκευάσµατα "blockbuster" 
προστατεύονται µε έως και 1300 διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ή/και από εκκρεµείς 
αιτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε όλη την ΕΕ και ότι, όπως προαναφέρθηκε, 
ορισµένες αιτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας κατατίθενται πολύ αργά στη διάρκεια 
του κύκλου ζωής ενός φαρµάκου. 

Οι δέσµες διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µπορούν να δηµιουργήσουν αβεβαιότητα στις 
ανταγωνίστριες εταιρείες παραγωγής γενόσηµων ως προς το εάν και πότε µπορούν να 
αρχίσουν τη διαδικασία ανάπτυξης ενός γενόσηµου χωρίς να παραβιάζουν κάποια από 
τα πολλά (νέα) διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, έστω και αν οι κάτοχοι των εν λόγω 
διπλωµάτων παραδέχονται ανεπίσηµα ότι ορισµένα από αυτά µπορεί να µην είναι 
ισχυρά. 

Ένα άλλο µέσο που µετέρχονται οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σκευασµάτων 
είναι η υποβολή «τµηµατικών αιτήσεων» διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Οι τµηµατικές 
αιτήσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας αποτελούν µέσο που επιτρέπει στον αιτούντα π.χ. 
να κατατµήσει µια αρχική αίτηση. Η εξέταση των τµηµατικών αιτήσεων συνεχίζεται 
ακόµη κι αν αποσυρθεί ή ανακληθεί η αρχική αίτηση, γεγονός που δηµιουργεί 
µεγαλύτερη νοµική αβεβαιότητα στις εταιρείες παραγωγής γενόσηµων σκευασµάτων.  

Η προστασία των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας µε προσφυγή ενώπιον δικαστηρίου είναι 
γενικά θεµιτή: είναι ένα µέσο διασφάλισης του σεβασµού των δικαιωµάτων 
ευρεσιτεχνίας. Όµως, το προκαταρκτικό πόρισµα της έρευνας είναι ότι η δικαστική 
διαφορά µπορεί να είναι αποτελεσµατικό µέσο για τη δηµιουργία εµποδίων κυρίως 
στις µικρότερες επιχειρήσεις παραγωγής γενόσηµων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι 
εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων µπορεί να λαµβάνουν υπόψη όχι τόσο την ουσία της 
δικαστικής διαδικασίας, αλλά την αποτελεσµατικότητά της για να αποτρέψει την 
είσοδο των γενόσηµων στην αγορά. 

2.2.  Επαφές και διαφορές σχετικά µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 



Την περίοδο 2000-2007, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων και γενόσηµων 
σκευασµάτων συµµετείχαν, εξωδικαστικά, σε τουλάχιστον 1300 επαφές και διενέξεις 
σχετικά µε την κυκλοφορία γενόσηµων σκευασµάτων. Οι περισσότερες από τις 
διενέξεις προκλήθηκαν από τις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων, οι οποίες συνήθως 
επικαλούνταν τα αρχικά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας τους, π.χ. µε προειδοποιητικές 
επιστολές.  

Ο αριθµός των δικαστικών διαδικασιών για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ανάµεσα σε 
εταιρίες παραγωγής αρχέτυπων και σε εταιρείες παραγωγής γενόσηµων σκευασµάτων 
τετραπλασιάστηκε από το 2000 έως το 2007. Συνολικά, αναφέρθηκαν περίπου 700 
υποθέσεις που αφορούσαν διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ανάµεσα σε εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων και σε εταιρίες παραγωγής γενόσηµων για τα φάρµακα που αφορούσε η 
έρευνα. Από αυτές, οι 149 υποθέσεις ήταν διαφορές για τις οποίες εκδόθηκε οριστική 
δικαστική απόφαση. Η διάρκεια των σχετικών δικών ποικίλλει σηµαντικά από το ένα 
κράτος µέλος στο άλλο µε µέση διάρκεια 2,8 έτη. 

Οι περισσότερες δικαστικές διαδικασίες κινήθηκαν από εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων. Τις περισσότερες, ωστόσο, υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκε οριστική 
δικαστική απόφαση τις κέρδισαν οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων (62%). Σε 
αντίθεση µε την πρακτική που εφαρµόζουν στο στάδιο της διένεξης, ενώπιον του 
δικαστηρίου οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων επικαλούνται κατά κύριο λόγο τα 
παράγωγα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.  

Συχνά, η δικαστική διαδικασία κινείται σε πολλά κράτη µέλη της ΕΕ για το ίδιο 
φάρµακο. Στο 11% των οριστικών δικαστικών αποφάσεων, δύο ή περισσότερα 
δικαστήρια διαφορετικών κρατών µελών της ΕΕ εξέδωσαν αλληλοσυγκρουόµενες 
οριστικές αποφάσεις για το ίδιο ζήτηµα εγκυρότητας ή προσβολής διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας. 

Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων ζήτησαν τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων σε 225 
περιπτώσεις, και τα εν λόγω µέτρα διατάχθηκαν σε 112 από αυτές. Η µέση διάρκεια 
των ασφαλιστικών µέτρων ήταν 18 µήνες.  

Το συνολικό κόστος των δικαστικών διαδικασιών για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην 
ΕΕ για 68 φάρµακα την περίοδο 2000 έως 2007 εκτιµάται ότι υπερβαίνει τα 420 εκατ. 
ευρώ. 

 

2.3. Ενστάσεις και προσφυγές  

Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι το ποσοστό ενστάσεων (δηλαδή ο αριθµός ενστάσεων ανά 
100 χορηγηθέντα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας) στο ΕΓ∆Ε είναι σηµαντικά υψηλότερο 
κατά το πλησιέστερο διαθέσιµο ενδεικτικό ποσοστό (proxy) για τον τοµέα των 
φαρµάκων απ’ ό,τι για την οργανική χηµεία και τους άλλους τοµείς (µέσος όρος 
ΕΓ∆Ε). Με βάση το δείγµα που ερευνήθηκε, οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων 
υπέβαλαν ενστάσεις σχεδόν αποκλειστικά για παράγωγα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. 
∆ικαιώθηκαν περίπου στο 75% των οριστικών αποφάσεων που εξέδωσε το ΕΓ∆Ε 
(συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων του Συµβουλίου Προσφυγών) την περίοδο 
2000 έως 2007, επιτυγχάνοντας είτε την ανάκληση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας είτε 
τον περιορισµό του πεδίου του.  



Αν και οι ενστάσεις που υποβάλλουν οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων κατά των 
εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων για τα παράγωγα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας έχουν 
υψηλό ποσοστό επιτυχίας, χρειάστηκαν πάνω από δύο χρόνια για την έκδοση του 80% 
περίπου των οριστικών αποφάσεων. Η διάρκεια των διαδικασιών εξέτασης των 
ενστάσεων (περιλαµβανοµένων των προσφυγών) περιορίζει σηµαντικά τη δυνατότητα 
των εταιρειών παραγωγής γενόσηµων να διασαφηνίσουν έγκαιρα την κατάσταση µε 
τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για τα δυνητικά γενόσηµα σκευάσµατα. 

2.4.  ∆ιακανονισµοί και άλλες συµφωνίες  

Τα προκαταρκτικά πορίσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι οι εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων και οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων συνάπτουν συµφωνίες στην ΕΕ για 
το διακανονισµό απαιτήσεων στα πλαίσια διενέξεων, ενστάσεων ή δικαστικών 
διαφορών για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Από το 2000 έως τον Ιούνιο του 2008, 
υπήρξαν περισσότερες από 200 συµφωνίες διακανονισµού για περίπου 49 φάρµακα, 
το 63% από τα οποία ήταν φάρµακα πρώτα σε πωλήσεις που είχε λήξει το δικαίωµα 
αποκλειστικής εκµετάλλευσής τους από το 2000 έως το 2007.  

Όταν εκτιµούν τις δυνατότητες φιλικού διακανονισµού µιας διαφοράς για δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων εξετάζουν κυρίως πόσο ισχυρή 
είναι η θέση τους, δηλαδή τι πιθανότητες έχουν να κερδίσουν ή να χάσουν την 
υπόθεση, και πόσο σηµαντικό είναι το προϊόν για τη συνολική επιχειρηµατική τους 
δραστηριότητα (κύκλος εργασιών, µερίδια αγοράς, παρουσία άλλων "παικτών" στην 
αγορά κ.α.). Το κυριότερο µέληµα των εταιρειών παραγωγής γενόσηµων είναι η 
εξοικονόµηση εξόδων για χρονοβόρες και περίπλοκες δικαστικές διαδικασίες και η 
άρση της εγγενούς σε µια δικαστική διένεξη για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας αβεβαιότητας.  

Σε ποσοστό άνω του 50% αυτών των διακανονισµών, η εταιρεία παραγωγής του 
αρχέτυπου δεν επέβαλε κανένα περιορισµό στην είσοδο γενόσηµων στην αγορά. 
Όµως, στο 48% των συµφωνιών διακανονισµού σε επίπεδο ΕΕ, περιορίζεται η 
δυνατότητα της εταιρείας του γενόσηµου να διαθέσει το προϊόν της στην αγορά. Ένα 
µεγάλο ποσοστό των διακανονισµών περιλαµβάνει, εκτός από τον περιορισµό, τη 
µεταβίβαση αξίας από την εταιρία του αρχέτυπου στην εταιρία του γενόσηµου είτε µε 
τη µορφή απευθείας πληρωµής είτε µε τη µορφή άδειας εκµετάλλευσης, συµφωνίας 
διανοµής ή παρεπόµενης συµφωνίας (side deal). Περισσότερες από 20 συµφωνίες 
διακανονισµού αφορούσαν άµεσες πληρωµές και οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων 
κατέβαλαν στις εταιρείες παραγωγής γενόσηµων συνολικό ποσό άνω των 200 εκατ. €. 

Στις ΗΠΑ, η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Εµπορίου διενήργησε εξονυχιστικό έλεγχο σε 
διακανονισµούς για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που αφορούσαν την καταβολή άµεσης 
πληρωµής από την εταιρεία παραγωγής του αρχέτυπου στην εταιρεία παραγωγής του 
γενόσηµου σε συνδυασµό µε την επιβολή περιορισµών στην είσοδο της εταιρίας του 
γενόσηµου στην αγορά µε το δικό της σκεύασµα. 

Το διάστηµα από το 2000 έως το 2007, οι εταιρείες αρχέτυπων και οι εταιρείες 
γενόσηµων συνήψαν πολλές συµφωνίες πώλησης/διανοµής γενόσηµων σκευασµάτων. 
Το ένα τρίτο αυτών των συµφωνιών αφορούσαν αρχέτυπα σκευάσµατα τα οποία 
εξακολουθούσαν να προστατεύονται από δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης. 

2.5.  Άλλες πρακτικές που εµποδίζουν την είσοδο γενόσηµων στην αγορά  



Τα προκαταρκτικά πορίσµατα της έρευνας επιβεβαιώνουν, σε πολλές περιπτώσεις, την 
ύπαρξη παρεµβάσεων από τις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων σε εθνικές αρχές εκτός 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Οι παρεµβάσεις αυτές 
συνέβαιναν όταν οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων υπέβαλλαν αίτηση για την 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας και τον καθορισµό του καθεστώτος τιµολόγησης 
/ασφαλιστικής κάλυψης για τα φάρµακα τους. Στις παρεµβάσεις τους, οι εταιρείες 
παραγωγής των αρχέτυπων ισχυρίζονταν ότι τα γενόσηµα είναι λιγότερο ασφαλή, 
λιγότερο αποτελεσµατικά ή/και κατώτερης ποιότητας. Ισχυρίζονταν επίσης ότι η 
έκδοση άδειας κυκλοφορίας ή/και η έγκριση καθεστώτος τιµολόγησης ή ασφαλιστικής 
κάλυψης των σκευασµάτων θα παραβίαζε τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας τους, αν και οι 
φορείς έκδοσης αδειών κυκλοφορίας δεν µπορούν να λάβουν υπόψη αυτό το 
επιχείρηµα. Οι παρεµβάσεις των εταιρειών παραγωγής αρχετύπων συχνά εστιάζονταν 
σε περιορισµένο αριθµό προϊόντων µε υψηλό κύκλο εργασιών . 

Στις περιπτώσεις που οι υποθέσεις διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας κατέληξαν στο 
δικαστήριο, οι αξιώσεις των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων έγιναν δεκτές µόνο στο 
2% των περιπτώσεων, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν µπόρεσαν να τεκµηριώσουν 
τους ισχυρισµούς που πρόβαλαν κατά των γενόσηµων. Οι εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων είχαν επίσης χαµηλά ποσοστά επιτυχίας και για τις περιπτώσεις 
αποκλειστικότητας των δεδοµένων.  

Οι παρεµβάσεις και η κίνηση δικαστικών διαδικασιών από τις εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων που εµπλέκονται σε διοικητικές διαδικασίες για γενόσηµα φάρµακα µπορεί 
να καθυστερήσουν την είσοδο γενόσηµων στην αγορά. Από το δείγµα που εξετάσθηκε 
ενδελεχώς προκύπτει ότι οι άδειες κυκλοφορίας χορηγήθηκαν κατά µέσο όρο τέσσερις 
µήνες αργότερα στις περιπτώσεις που υπήρξε παρέµβαση. Σύµφωνα µε τις εταιρείες 
παραγωγής αρχέτυπων, οι πρακτικές αυτές τους απέφεραν σηµαντικά πρόσθετα 
έσοδα.  

Το προκαταρκτικό πόρισµα της έρευνας είναι ότι οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων 
δαπανούν κατά µέσο όρο το 23% του κύκλου εργασιών τους σε δραστηριότητες 
εµπορικής προώθησης και διαφήµισης των προϊόντων τους. Οι εµπορικές τους 
στρατηγικές δεν περιορίζονται απλώς στο να προωθούν τα δικά τους σκευάσµατα σε 
γιατρούς και σε άλλους επαγγελµατίες του κλάδου της υγείας, αλλά φαίνεται ότι 
εφαρµόζουν πρακτικές αµφισβήτησης της ποιότητας των γενόσηµων.  

Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων προσπαθούν να 
παρέµβουν στο δίκτυο χονδρικής διανοµής και στις πηγές προµήθειας των δραστικών 
φαρµακευτικών ουσιών που είναι απαραίτητες για την παρασκευή των φαρµάκων.  

Η απευθείας διανοµή στα φαρµακεία είναι µια νέα τάση στον τοµέα της διανοµής των 
φαρµάκων. Κατά την απευθείας διανοµή στα φαρµακεία, η φαρµακευτική εταιρεία 
πωλεί τα σκευάσµατα απευθείας στους φαρµακοποιούς. Σύµφωνα µε ορισµένους 
ενδιαφερόµενους, η τάση αυτή θα µπορούσε να περιορίσει τον ανταγωνισµό στο 
επίπεδο των χονδρικών πωλήσεων και ενδεχοµένως να δυσχεράνει την είσοδο στην 
αγορά των µικρότερων εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων και γενόσηµων . 

2.6.  Στρατηγικές σχετικά µε τον κύκλο ζωής των παράγωγων προϊόντων  

Από τα προκαταρκτικά πορίσµατα της έρευνας προκύπτει ότι για το 40% των 
φαρµάκων στο δείγµα που επιλέχθηκε για ενδελεχή έρευνα και τα οποία είχαν χάσει 



την αποκλειστικότητά τους µεταξύ 2000 και 2007, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων 
κυκλοφόρησαν τα αποκαλούµενα δεύτερης γενιάς / παράγωγα φάρµακα. Κατά µέσο 
όρο, η κυκλοφορία των εν λόγω φαρµάκων πραγµατοποιήθηκε ένα χρόνο και πέντε 
µήνες πριν από την απώλεια της αποκλειστικότητας του προϊόντος πρώτης γενιάς. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις, το πρώτο φάρµακο αποσύρθηκε από την αγορά λίγους µήνες 
µετά την κυκλοφορία του φαρµάκου δεύτερης γενιάς. Περί το 60% των δικαστικών 
διαφορών σχετικά µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µεταξύ εταιριών παραγωγής 
αρχέτυπων και γενόσηµων φαρµάκων που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας 
αφορούν φάρµακα τα οποία πέρασαν από την πρώτη στη δεύτερη γενιά προϊόντων. 

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

Η κυκλοφορία προϊόντων δεύτερης γενιάς συνήθως προετοιµάζεται προσεκτικά όσον 
αφορά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλη προστασία του 
φαρµάκου πρώτης γενιάς µέχρι να λάβει χώρα η "µεταστροφή". Απαιτείται επίσης η 
κατάθεση νέου διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για το προϊόν δεύτερης γενιάς. Ενώ είναι 
γενικά αποδεκτό ότι συνήθως η καινοτοµία επιτυγχάνεται σταδιακά, τα διπλώµατα 
που αφορούν τα προϊόντα δεύτερης γενιάς ορισµένες φορές επικρίνονται ως αδύναµα 
από τους άλλους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν αποδεικνύεται ότι 
προσφέρουν παρά µόνον οριακή (ή και καµία) βελτίωση ή πρόσθετο όφελος στους 
ασθενείς.  

2.7. Συντονισµένη εφαρµογή πρακτικών σε βάρος εταιρειών παραγωγής γενόσηµων 

Πολλές φορές, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων χρησιµοποιούν ταυτόχρονα ή 
διαδοχικά δύο ή περισσότερα όπλα από το «οπλοστάσιό» τους για να παρατείνουν τον 
κύκλο ζωής των φαρµάκων τους. Τα όπλα αυτά είναι κυρίως η απόκτηση παράγωγων 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, η εµπλοκή σε επαφές, διενέξεις και δικαστικές διαφορές 
για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, οι διακανονισµοί και οι παρεµβάσεις σε διάφορες 
δηµόσιες αρχές. Ορισµένες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων κατέφυγαν ακόµη και στη 
συνδυασµένη χρήση όλων αυτών των όπλων για ορισµένα φάρµακα. 

Ο βαθµός χρησιµοποίησης αυτών των µέσων εξαρτάται από την εµπορική σηµασία 
των σκευασµάτων. Η διενεργηθείσα έρευνα δείχνει ότι τα µέσα που αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση µεγαλύτερου κύκλου ζωής των σκευασµάτων χρησιµοποιούνται για τα 
πρώτα σε πωλήσεις προϊόντα. 

Η συνδυασµένη χρήση µέσων που αποσκοπούν στην αύξηση του κύκλου ζωής 
ενδέχεται να προκαλέσει µεγαλύτερες καθυστερήσεις στην είσοδο γενόσηµων στην 
αγορά· ορισµένες φορές, η χρήση διαφόρων µέσων µπορεί να επιφέρει σωρευτικές 
καθυστερήσεις. Γενικά, µπορεί να προκαλέσει πολύ µεγαλύτερη νοµική αβεβαιότητα 



σε βάρος της εισόδου γενόσηµων στην αγορά, επιβαρύνοντας µε σηµαντικά ποσά τις 
δαπάνες για τη δηµόσια υγεία και εν τέλει τους τελικούς καταναλωτές. 

3. Προβλήµατα ανταγωνισµού µεταξύ εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων 

3.1. Στρατηγικές διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας  

Η έρευνα καταλήγει προκαταρτικά στο συµπέρασµα ότι οι εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων ακολούθησαν τις λεγόµενες «αµυντικές στρατηγικές διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας». Τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που εµπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία 
χρησιµοποιήθηκαν κυρίως για να αποτρέψουν την ανάπτυξη ενός νέου 
ανταγωνιστικού φαρµάκου. Από την έρευνα του κλάδου συνάγεται επίσης ότι, στις εν 
λόγω περιπτώσεις, οι εταιρείες παραγωγής αρχετύπων δεν έχουν την πρόθεση να 
διατηρήσουν αυτά τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας προκειµένου να εισαγάγουν ένα νέο/ 
βελτιωµένο σκεύασµα στην αγορά.  

Τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας αµυντικού χαρακτήρα εξυπηρετούν δύο στόχους. 
Πρώτον, παρέχουν δικαίωµα που µπορεί να αντιταχθεί στους ανταγωνιστές ώστε να 
µην αναπτύξουν το αντικείµενο αυτού του διπλώµατος. ∆εύτερον, η δηµοσίευση της 
αίτησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας δηµιουργεί προηγούµενη "στάθµη της τεχνικής". 
Έτσι, οι άλλες εταιρείες δεν θα είχαν πλέον εµπορικό συµφέρον να αναπτύξουν τη 
δηµοσιευθείσα εφεύρεση, διότι δεν θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν την προστασία 
της δικής τους εργασίας µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Ορισµένες εταιρείες υποστήριξαν 
επίσης ότι προβαίνουν σε κατοχυρώσεις µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για να 
εξασφαλίσουν ευκαιρίες παροχής αδειών εκµετάλλευσης. 

Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων ανέφεραν επίσης ότι οι τµηµατικές αιτήσεις 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας παρακωλύουν τα σχέδιά τους για Ε&Α, και σε αρκετές 
περιπτώσεις τις προσβάλλουν µε υποβολή ενστάσεων. 

3.2. Επαφές και διαφορές που συνδέονται µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας  

Συνολικά, η έρευνα αποκάλυψε τουλάχιστον 1100 περιπτώσεις σε όλα τα κράτη µέλη 
της ΕΕ όπου διπλώµατα ευρεσιτεχνίας εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων για φάρµακα 
του εξετασθέντος δείγµατος ήταν πιθανό να συµπίπτουν µε προγράµµατα Ε&Α ή/και 
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας άλλων εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων για το φάρµακό 
τους. Αυτό ενέχει πολλούς κινδύνους για µαταίωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων 
των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων, µε αρνητικές επιπτώσεις στη διαδικασία 
καινοτοµίας.  

Πολλές φορές, εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων προσπάθησαν να επιτύχουν 
διακανονισµό των πιθανών διαφορών, π.χ. µε άδειες εκµετάλλευσης. Όµως, περίπου 
στο 20% των περιπτώσεων στις οποίες ζητήθηκε άδεια εκµετάλλευσης, ο κάτοχος του 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας την αρνήθηκε. 

Από την έρευνα συνάγεται ότι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων κινούσαν δικαστικές 
διαδικασίες εναντίον άλλων εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων. Οι εταιρείες ανέφεραν, 
σε σχέση µε το δείγµα στο οποίο έγινε η έρευνα, για την περίοδο 2000 έως 2007, 
συνολικά 66 περιπτώσεις διαφορών για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που αφορούσαν 18 
διαφορετικά σκευάσµατα. Οι δικαστικές διαδικασίες κινήθηκαν, στο ίδιο ποσοστό, 
από τον κάτοχο του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και από την φερόµενη ως προσβολέα 



του διπλώµατος εταιρεία παραγωγής αρχέτυπων. Στο 64% των περιπτώσεων, η 
διαφορά διευθετήθηκε µε συµφωνία διακανονισµού. Ο αριθµός των υποθέσεων για τις 
οποίες εκδόθηκε οριστική απόφαση ήταν σχετικά µικρός (σε 13 από τις 66 
περιπτώσεις). Οι κάτοχοι των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας έχασαν τις περισσότερες 
υποθέσεις (77%) στις οποίες εκδόθηκαν οριστικές δικαστικές αποφάσεις. 

3.3. Ενστάσεις και προσφυγές  

Από το 2000 έως το 2007, όσον αφορά το δείγµα φαρµάκων της έρευνας, οι εταιρείες 
παραγωγής αρχέτυπων αµφισβητούσαν κυρίως τα παράγωγα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας 
άλλων εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων. 

Οι ενστάσεις των εταιρειών παραγωγής αρχέτυπων σηµείωναν µεγάλη επιτυχία όταν 
στρέφονταν κατά των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας άλλων εταιρειών παραγωγής 
αρχέτυπων. Κατά την περίοδο αυτή, οι ενστάσεις έγιναν δεκτές περίπου στο 89% των 
οριστικών αποφάσεων που εξέδωσε το ΕΓ∆Ε (περιλαµβανοµένων των αποφάσεων του 
Συµβουλίου Προσφυγών). 

3.4. ∆ιακανονισµοί και άλλες συµφωνίες  

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

Πέρα από τις συµφωνίες διακανονισµού, από τα προκαταρτικά πορίσµατα της έρευνας 
προκύπτει ότι οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων συνήπταν µεταξύ τους και πολλές 
άλλες συµφωνίες. Συνολικά, δηλώθηκαν 1450 συµφωνίες µεταξύ εταιρειών 
παραγωγής αρχέτυπων κατά την περίοδο της έρευνας. Για ορισµένα φάρµακα, 
αναφέρθηκε ευρύ φάσµα συµφωνιών, οι περισσότερες από τις οποίες αφορούσαν 
µάλλον το στάδιο της εµπορίας παρά της Ε&Α. 

∆. Παρατηρήσεις για το κανονιστικό πλαίσιο  

Οι ενδιαφερόµενοι υπέβαλαν πολλές παρατηρήσεις σχετικά µε το κανονιστικό 
πλαίσιο, που θεωρούν καθοριστικής σηµασίας για τον τοµέα των φαρµάκων. Η έκθεση 
παρουσιάζει συνοπτικά αυτά τα σχόλια χωρίς, ωστόσο, να καταλήγει σε οριστικά 
συµπεράσµατα στο παρόν στάδιο. 

1. ∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας  

Στις παρεµβάσεις τους, τόσο οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων όσο και οι εταιρείες 
παραγωγής αρχέτυπων υποστηρίζουν τη δηµιουργία ενός ενιαίου κοινοτικού 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, ώστε να αλλάξει το υφιστάµενο δαπανηρό και επαχθές 
σύστηµα, το οποίο συνίσταται σε ένα σύνολο εθνικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. 

Τάσσονται υπέρ της δηµιουργίας ενός ενιαίου και ειδικού δικαιοδοτικού οργάνου για 
τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη που θα αντικαταστήσει το υφιστάµενο 



κατακερµατισµένο και δαπανηρό σύστηµα επίλυσης διαφορών για τα διπλώµατα 
ευρεσιτεχνίας που εφαρµόζεται παράλληλα µε τα εθνικά συστήµατα. 

Πολλές εταιρείες παραγωγής γενόσηµων, αλλά και ορισµένες εταιρείες παραγωγής 
αρχέτυπων, ζητούν από το ΕΓ∆Ε να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των 
χορηγούµενων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά 
στρατηγικές που µπορεί να οδηγήσουν σε περιττές καθυστερήσεις.  

Η έρευνα δείχνει ότι η δηµιουργία ενός κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και ενός 
ενιαίου δικαιοδοτικού οργάνου για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας θα µπορούσε να 
επιφέρει σηµαντική εξοικονόµηση πόρων και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας (π.χ. 
αποφεύγοντας τον υψηλό αριθµό κατ' ουσία παράλληλων δικαστικών υποθέσεων, την 
αποκλίνουσα έκβασή τους και τις δαπάνες που συνεπάγεται η ύπαρξη πολλαπλών 
εθνικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και η επίλυση των σχετικών διαφορών σε εθνικό 
επίπεδο). 

2. Άδειες κυκλοφορίας 

Επιχειρήσεις, ενώσεις και οργανισµοί του εξεταζόµενου κλάδου ανέφεραν ότι 
υπάρχουν εµπλοκές στις διαδικασίες χορήγησης αδειών εµπορίας που ενδέχεται να 
προκαλέσουν εµπόδια και καθυστερήσεις και να αυξήσουν το διοικητικό φόρτο 
εργασίας. Οι εµπλοκές που θίγουν όλες τις εταιρείες αποδίδονται στο γεγονός ότι 
ορισµένοι οργανισµοί δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους. Τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν 
οι εταιρείες γενόσηµων οφείλονται κυρίως σε ανοµοιογενή κριτήρια αξιολόγησης και 
στο ότι ορισµένοι ρυθµιστικοί φορείς θεωρούν ότι τα γενόσηµα µπορεί να 
προσβάλουν τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας της εταιρείας παραγωγής αρχέτυπων 
(σύνδεση µε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας), καθώς και στην αποκάλυψη πληροφοριών σε 
ανταγωνιστές. Η σύνδεση µε το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας θεωρείται παράνοµη σύµφωνα 
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 και την οδηγία (ΕΚ) αριθ. 2001/ 83. 

Ειδικότερα, ορισµένες εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων θα επιθυµούσαν µεγαλύτερη 
εναρµόνιση των διαδικασιών χορήγησης αδειών κυκλοφορίας σε διεθνές επίπεδο. 
Σήµερα υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις αγορές των ΗΠΑ και της ΕΕ, 
π.χ. όσον αφορά τις δοκιµές παιδιατρικών φαρµάκων, που συνεπάγονται πρόσθετο 
κόστος και καθυστερήσεις. Καταβάλλονται ήδη ορισµένες προσπάθειες προς αυτή την 
κατεύθυνση. 

3. Τιµολόγηση και ασφαλιστική κάλυψη 

Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων παραπονέθηκαν ιδίως για καθυστερήσεις και 
ανασφάλεια που οφείλονται στις εθνικές διαδικασίες τιµολόγησης και επιστροφής 
εξόδων. Ισχυρίστηκαν ότι αυτό µειώνει την περίοδο κατά την οποία απολαµβάνουν 
δικαιώµατα αποκλειστικής εκµετάλλευσης και, κατά συνέπεια, περιορίζει τα 
προσδοκώµενα κέρδη τους. Οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων αποδίδουν τις 
καθυστερήσεις και την ανασφάλεια, µεταξύ άλλων, στον κατακερµατισµό των 
εθνικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, στην ολοένα µεγαλύτερη αξιολόγηση της 
τεχνολογίας στον τοµέα της υγείας και την εκτεταµένη χρήση των συστηµάτων 
τιµολόγησης των φαρµάκων µε διασυνοριακά κριτήρια αναφοράς.  

Οι καθυστερήσεις αποτελούν επίσης τη βασική αιτία παραπόνων των εταιριών 
παραγωγής γενόσηµων. Ισχυρίζονται ότι οι καθυστερήσεις αυτές δεν οφείλονται µόνο 



στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αλλά συχνά και στις πρόσθετες απαιτήσεις για 
την έγκριση καθεστώς τιµολόγησης και ασφαλιστικής κάλυψης των γενόσηµων, όπως 
πληροφορίες σχετικά µε το καθεστώς του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή η πλήρης 
ισοδυναµία ανάµεσα στο αρχέτυπο και το γενόσηµο σκεύασµα. Αυτές οι πρόσθετες 
απαιτήσεις φαίνεται ότι δίνουν στις εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων την ευκαιρία να 
παρεµβαίνουν και, κατά συνέπεια, να παρατείνουν εκ των πραγµάτων την περίοδο 
αποκλειστικής εκµετάλλευσης του προϊόντος τους.  

Τέλος, οι εταιρείες παραγωγής αρχέτυπων εξέφρασαν ανησυχίες για συγκεκριµένες 
πρακτικές ελέγχου των δαπανών, ιδίως τιµολόγηση βάσει θεραπευτικών κριτηρίων 
αναφοράς (και συµπερίληψη προϊόντων κατοχυρωµένων µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας). 
Από την άλλη, οι εταιρείες παραγωγής γενόσηµων θα υποστήριζαν την ευρύτερη 
χρήση αυτής της πρακτικής, διότι θα διευκόλυνε την είσοδο γενόσηµων στην αγορά. 

E. Έναρξη δηµόσιας διαβούλευσης  

Η Γ∆ Ανταγωνισµού ζητεί τις απόψεις και τα σχόλια των ενδιαφεροµένων µερών για 
τα προκαταρκτικά πορίσµατα της έρευνας του κλάδου που παρουσιάζονται στην 
παρούσα έκθεση. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους για την παρούσα έκθεση το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου 2009. Όλες οι 
παρατηρήσεις πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
COMP-SECTOR-PHARMA@ec.europa.eu. 

Η τελική έκθεση της έρευνας στον κλάδο αναµένεται να εκδοθεί την άνοιξη του 2009. 
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