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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 

A. Sissejuhatus ja ülevaade 
Farmaatsiasektor on Euroopa kodanikele elutähtis. Euroopa patsientide ravimid peavad 
olema turvalised, innovatiivsed ja taskukohase hinnaga. Retseptiga ja retseptita müüdavate 
ravimite turu maht on tehasehindades üle 138 miljardi euro ning jaemüügihindades üle 214 
miljardi euro. Seega kulutas iga ELi kodanik 2007. aastal ravimitele keskmiselt umbes 430 
eurot. 

2008. aasta jaanuaris algatas Euroopa Komisjon ELi farmaatsiatoodete turgude suhtes 
sektoriuuringu vastavalt ELi konkurentsieeskirjadele (EÜ asutamislepingu artiklid 81 ja 
82), kuna innovatiivseid ja geneerilisi ravimeid käsitleva teabe alusel võis oletada, et 
sektoris on konkurents kahjustatud või moonutatud. Selle oletuse aluseks oli tähelepanek, et 
turule jõudvate uute ravimite hulga poolest ei ole ravimiturg eriti innovatiivne, ning 
geneerilised ravimid jõuavad turule eeldatust hiljem. Esialgne aruanne kinnitabki asjaolu, et 
turule jõuab vähem uusi keemilisi aineid ning et geneerilised ravimid jõuavad turule hilja, 
ning osutab mõningatele tõenäolistele põhjustele. 

Esialgne aruande eesmärk ei ole välja selgitada konkreetsete ettevõtete rikkumisi ega teha 
järeldusi küsimuses, kas teatavad aruandes kirjeldatud äritavad on vastuolus ELi 
konkurentsialaste õigusaktidega. Esialgne aruandes kirjeldatakse tõiku, mille alusel 
komisjon saab otsustada, kas on vaja võtta täiendavaid meetmeid.  

Uuring hõlmas 219 ravimit aastail 2000–2007 (edaspidi „valim”). Esialgne aruande 
peamised järeldused käsitlevad järgmist kolme teemat. 

Originaalravimite tootjate ja geneeriliste ravimite tootjate vaheline konkurents  

Esialgne aruandes rõhutatakse, et patentidel on farmaatsiasektoris eriline tähtsus, kuna need 
võimaldavad ettevõtetel tagasi teenida investeeringuid, mis on sageli väga suured, ning 
saada tasu innovatiivsuse eest. 

Aruandes leitakse ka, et originaalravimite tootjad on välja töötanud ja rakendanud 
strateegiaid (nn strateegialaegas), et tagada pidev sissetulek väljatöötatud ravimitelt. Kuigi 
geneeriliste ravimite turuletulekuga seotud viivitustel võib olla ka muid põhjuseid, on 
tõenäoline, et need strateegiad aitasid turuletoomist pidurdada või takistada. Kõnealuste 
strateegiate hulka kuulub näiteks ELi piires 1 300 patenditaotluse esitamine ühe ja sama 
ravimi kohta (nn „patendikobar”), patendivaidluse algatamine geneeriliste ravimite 
tootjatega (teadaolevalt on algatatud ligi 700 kohtuvaidlust), patendikokkulepete sõlmimine 
geneeriliste ravimite tootjatega, mille tõttu geneerilised ravimid jõuavad turule hiljem, ning 
sekkumine geneeriliste ravimite heakskiitmise riigisisesesse menetlusse. Geneeriliste 
ravimite hilisem turulejõudmine avaldab tõenäoliselt tõsist mõju riikide tervishoiueelarvele 
ja kokkuvõttes ka tarbijale. 

Sektoriuuringu käigus leidis kinnitust, et geneeriline ravim jõuab turule sageli oodatust 
hiljem. Nende ravimite valimi puhul, mille ainuõigusliku turustamise periood lõppes aastail 
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2000–2007, oli keskmine turuletuleku aeg kaalutud keskmisena umbes seitse kuud pärast 
ainuõiguste lõppemist; kõige väärtuslikumate ravimite puhul oli see aeg umbes neli kuud. 
Nende valimisse kuulunud ravimite puhul, mille ainuõigusliku turustamise periood oli 
aastail 2000–2007 lõppemas, langes ravimi hind aasta jooksul pärast geneerilise ravimi 
turuletulekut keskmiselt 20 %, kuid mõnes liikmesriigis oli mõne üksiku ravimi 
hinnalangus lausa 80–90 %. Ravimitele, mille ainuõigusliku turustamise periood oli aastail 
2000–2007 lõppemas, kulutati 17 liikmesriigis pärast patentide aegumist samal 
ajavahemikul kokku 50 miljardit eurot. Esialgne aruandes järeldatakse, et kui geneerilisi 
ravimeid ei oleks turule tulnud, oleks nende ravimite käive olnud 14 miljardi euro võrra 
suurem. Kui aga geneerilised ravimid oleksid turule tulnud ilma viivituseta, oleks see 
võimaldanud täiendavalt kokku hoida 3 miljardit eurot, kuid originaalravimite müük oleks 
vähenenud rohkem kui 5 %. Uuringu tulemuste põhjal võib järeldada, et eelkirjeldatud 
näitajaid mõjutas ka uurimisalune äritava. 

Originaalravimite tootjate vaheline konkurents 

Esialgsete uuringutulemuste põhjal võib järeldada, et originaalravimite tootjad töötavad 
välja ja järgivad kaitseiseloomulisi patendistrateegiaid, mille peamine eesmärk on takistada 
konkureerivate toodete väljatöötamist. See võib kahjustada innovatiivsust, kuna suurendab 
konkureerivate farmaatsiaettevõtete kulusid (näiteks litsentsitasud) ja põhjustab viivitusi. 

Reguleeriv raamistik 

Uuringu raames tegid huvitatud isikud palju märkusi regulatiivraamistiku kohta ning 
osutasid raskustele ja puudustele. Geneeriliste ravimite ja originaalravimite tootjad 
pooldasid üksmeelselt ühtset ühenduse patenti ning ühtse ja spetsiaalse patendiõiguse 
süsteemi loomist Euroopas. Uuringu esialgsed järeldused toetavad neid seisukohti. Erinevad 
huvitatud isikud osutasid ka ravimite heakskiitmise ja turustamisega seotud asjaajamise 
(näiteks hinna ja soodustuste kehtestamine) kitsaskohtadele, mis tõenäoliselt muudavad 
toodete turuletoomist aeglasemaks. 

 

B. Farmaatsiasektori turgude omadused 
 
1. Turgude peamised omadused 
 
1.1. Turgude struktuur 
 

Farmaatsiasektori areng põhineb teadus- ja arendustegevusel ning sektor on põhjalikult 
reguleeritud. Pakkumise poolel on kahte tüüpi ettevõtteid. Niinimetatud originaalravimite 
tootjad tegelevad teadusuuringute ning innovatiivsete ravimite väljatöötamise, tootmise, 
turustamise ja tarnimisega. Neid ravimeid kaitstakse tavaliselt patendiga, mis võimaldab 
saada tasu innovatsiooni eest ja innustab tegema uusi uuringuid. Kui patendikaitse lõpeb, 
kaotavad originaalravimite tootjad ravimi tootmise ja turustamise ainuõiguse ning 
geneeriliste ravimite tootjad saavad turule tuua algsete ravimitega samaväärsed uued 
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ravimid, mille hind on tavaliselt palju madalam. See aitab ohjeldada riikide 
tervishoiueelarve kasvu, on kasulik tarbijaile ning soodustab edasist arengut. 

Originaalravimite tootjad ning teadus- ja arendustegevus. Aastail 2000–2007 kulutasid 
maailma originaalravimite tootjad keskmiselt 17 % oma retseptiga müüdavate ravimite 
käibest teadus- ja arendustegevusele (käibest vaid umbes 1,5 % kulutati alusuuringutele, 
mille eesmärk on välja selgitada uusi ravimeid; ülejäänu kulus peamiselt eelkliinilise ja 
kliiniliste katsete ja testide tegemiseks). Turustus- ja tootetutvustusmeetmed andsid 23 % 
käibest, seega umbes kolmandiku võrra suurema osa kui teadus- ja arendustegevus. 
Uuringu käigus leidis kinnitust, et suurte originaalravimite tootjate müügist ja käibest 
annavad olulise osa mõned üksikud eriti edukad ravimid, s.t ravimid, mille ülemaailmne 
käive on üle 1 miljardi Ameerika Ühendriikide dollari aastas). Viimaste aastate jooksul on 
mitme eriti eduka ravimi patendikaitse lõppenud ja veel mitmel lõpeb kaitse lähemate 
aastate jooksul. See koos muude teguritega on ergutanud originaalravimite tootjaid 
pikendama aega, mille jooksul nad saavad suuri sissetulekuid. 

Geneeriliste ravimite tootjad. Geneeriliste ravimite tootjad on tavaliselt originaalravimite 
tootjatest väiksemad ja nende tegevus on sageli piirkondlik. Suurte geneeriliste ravimite 
tootjate tootevalik on tavaliselt lai. Suure osa nende sissetulekust moodustavad ravimid, 
mis on samaväärsed eriti edukate ravimitega, mille ainuõigusliku turustamise periood on 
lõppenud. Nende teadus- ja arendustegevus on tagasihoidlik. 

Nõudlus farmaatsiatoodete järele. Mis puudutab nõudlust, siis erineb farmaatsiatoodete 
sektor teistest sektoritest selle poolest, et retseptiga müüdavate ravimite puhul ei tee valikut 
tarbija (patsient) ise, vaid üldjuhul retsepti väljastav arst (ja mõnes liikmesriigis ka 
apteeker). Samuti ei kata kulusid otseselt lõpptarbija, vaid tavaliselt teeb seda riiklik 
tervisekindlustussüsteem. Niisugusest struktuurist tulenevalt ei ole otsustajad ja patsiendid 
tavaliselt eriti hinnatundlikud. 

 

1.2. Toote olelustsükkel 
Uue ravimi olelustsüklis on kolm etappi: 1) teadus- ja arendustegevus kuni turuleviimiseni, 
2) turuleviimisest kuni ainuõigusliku turustamise perioodi lõppemiseni (s.t patendi 
aegumiseni) ja 3) aeg pärast ainuõigusliku turustamise perioodi lõppemist, kui turule 
astuvad geneerilised tootjad.  

Esimeses etapis otsivad ettevõtted võimalusi välja töötada uusi ravimeid ning sooritavad 
eelkliinilisi ja kliinilisi katseid. Uuritud originaalravimite tootjad kasutavad kolmandatelt 
isikute tehtud uuendusi suurel määral (s.t üle kolmandiku müügiloa taotlemise etappi 
jõudnud ravimite puhul).  

Teises etapis turustavad originaalravimite tootjad väljatöötatud ravimeid, et oma 
investeeringud tagasi teenida ja saada kasumit. Selle ärimudeli toimimise seisukohalt on 
tõhus patendikaitse eriti tähtis, sest sellega tagatakse innovatsioonihuvi säilimine.  

Ainuõigusliku turustamise perioodi lõppemise järel saab turule tuua geneerilisi ravimeid. 
Geneeriliste ravimite turuosa on liikmesriigiti väga erinev. Nende turuosa on suurim Poolas 
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(56 %), Portugalis ja Ungaris (mõlemas 32 %), madalaim aga Iirimaal (13 %). 
Prantsusmaal (15 %) ja Soomes (16 %). 

 

1.3. Geneeriliste ravimite turuletuleku mõju 
Ligikaudu poolte valimisse kuulunud ravimite puhul, mille suhtes korraldati põhjalik uuring 
ja mille ainuõigusliku turustamise periood lõppes aastail 2000–2007, tuli geneeriline vaste 
turule esimesel aastal pärast patendikaitse lõppu. See moodustas umbes 74 % nende 
ravimite müügi väärtusest patendikaitse lõppemise aastal.  

Keskmiselt kulus valimi ravimi ainuõigusliku turustamise perioodi lõppemisest kuni 
esimese geneerilise ravimi turuletulekuni seitse kuud (terve valimi kaalutud keskmine), 
kuid kõige väärtuslikumate ravimite puhul oli see ajavahemik vaid umbes neli kuud. 
Erinevused liikmesriikide ja ravimite lõikes olid aga suured.  

Geneeriliste ravimite tootjad alustasid geneeriliste ravimite müüki hinnaga, mis oli 
keskmiselt 25 % madalam originaalravimi turuhinnast enne ainuõigusliku turustamise 
perioodi lõppemist. Kaks aastat pärast turuletulekut oli geneerilise ravimi hind 
originaalravimi endisest hinnast keskmiselt 40 % madalam. Geneeriliste ravimite tootjad 
hõivasid esimese aastaga umbes 30 % ja kahe aasta jooksul umbes 45 % turu mahust. 

ELi tervishoiusüsteemi keskmine kokkuhoid (originaalravimite ja geneeriliste ravimite 
kaalutud hinnaindeksi muutumise alusel) turgudel, kuhu ilmusid geneerilised ravimid, oli 
aasta pärast geneerilise ravimi turuletulekut ligikaudu 20 % ja kahe aasta pärast ligikaudu 
25 %. Uuringuaruandes osutatakse ka sellele, et geneeriliste ravimite turuletuleku mõju oli 
liikmesriigiti ja ravimite lõikes väga erinev.  

Nendele valimisse kuuluvatele uurimisalustele ravimitele, mille ainuõigusliku turustamise 
periood lõppes aastail 2000–2007 kulutati 17 liikmesriigis pärast patendikaitse aegumist 
kuni 2007. aastani kokku 50 miljardit eurot ja esialgne aruandes järeldatakse, et kui 
geneerilisi ravimeid ei oleks turule tulnud, oleks käive olnud 14 miljardi euro võrra suurem. 
Kuid kui geneerilised ravimid oleksid turule tulnud viivituseta, oleks see võimaldanud 
täiendavalt kokku hoida 3 miljardit eurot, vähendades ühtlasi originaalravimite ostmist 
rohkem kui 5 %.  

 

2. Reguleeriv raamistik 
Farmaatsiasektoris on eriti asjakohased kolmed eeskirjad - patendieeskirjad, müügilubade 
andmise eeskirjad ning hinna ja soodustuste kehtestamise eeskirjad. 

 

2.1. Patendid 
Euroopas võib saada patendikaitse kuni 20 aastaks alates taotluse esitamise kuupäevast. 
Farmaatsiasektoris võidakse anda ka täiendava kaitse tunnistus, kuna seal on 
patenditaotluse esitamise ja ravimi müügi alguse vaheline ajavahemik palju pikem kui 
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muudes sektorites. Nende abil pikendatakse juba turul olevate toodete tegeliku 
patendikaitse aega kuni viie aasta võrra. 

Olenemata korduvatest katsetest ei ole suudetud kehtestada ühenduse patenti ega ühenduse 
pädevust patendiasjades. Euroopa Patendiamet vaatab tsentraliseeritud korras läbi 
patenditaotlusi (ning vastulauseid ja kaebusi väljaantud patentide suhtes). Kuid kui patent 
on juba välja antud, kujutab ta endast siseriiklike patentide kogumit ja neid vaidlustatakse 
riigisiseselt. Riikide otsused võivad aga üksteisest erineda ning asjaajamine on kõikidele 
osalistele kallis ja pikaldane. 

 

2.2. Müügiloa andmine 
Müügilubade väljaandmise eesmärk on hoida rahvatervise taset, kontrollides, kas ravimid 
on turvalised, tõhusad ja kvaliteetsed. Iga uue ravimi puhul tuleb esitada põhjalikud 
eelkliiniliste ja kliiniliste testide ja katsete aruanded. Müügiluba on nõutav ka geneeriliste 
ravimite puhul, kuid kui tõendatakse, et geneeriline toode on samaväärne juba heaskiidetud 
ravimiga, ei tule taotlusele lisada põhjalikke katsearuandeid. Niisuguseid lihtsustatud 
taotlusi võib esitada alles siis, kui originaalravimite tootja ainuõigus eelkliiniliste ja 
kliiniliste testide ning katsete andmete suhtes on aegunud. 

Müügiloa väljaandmise kord on ette nähtud ELi õigusaktidega. On olemas müügiloa 
saamise taotluste tsentraalne menetlus, mille puhul antakse terves ELis müümise luba, ning 
riiklikud menetlused, mille tulemusel antakse välja ühes riigis kehtiv müügiluba, mida 
võivad tunnustada teised liikmesriigid. 

 

2.3. Hinna ja soodustuste kehtestamine 
Peaaegu kõikides liikmesriikides tuleb retseptiga müüdavate ravimite hind ja soodustused 
kindlaks määrata enne ravimi müügi algust, kui ravimi eest maksab 
sotsiaalkindlustussüsteem. Selle eemärk on hoida riikide tervishoiueelarve kontrolli all.  

Paljud liikmesriigid toetavad geneeriliste ravimite müüki nii nõudluse kui ka pakkumise 
poole hinnakujunduse abil, näiteks kohustades apteekreid müüma odavaimat toodet. 
Teatavates liikmesriikides on haigekassad hiljuti asunud osalema ravimi hinna 
kujundamisel näiteks hangete korraldamisega. 
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C. Peamised järeldused 
 
1. Tooted ja patendid 
 

Farmaatsiasektor kuulub praegu patendisüsteemi peamiste kasutajate hulka. Euroopa 
Patendiametile esitatud farmaatsiaalaste patentide taotluste arv on aastail 2000–2007 
peaaegu kahekordistunud. Vastupidiselt eeldatavale suurenes eriti edukate ravimite 
olelustsükli jooksul nende ravimite suhtes esitatud patenditaotluste arv. Mõnikord suurenes 
taotluste arv esimese patendi kehtivusaja lõpul järsult. 

2. Originaalravimite tootjate ja geneeriliste ravimite tootjate vahelise konkurentsi 
probleemid 
Originaalravimite tootjad kasutavad oma ravimite äriliselt kasuliku aja pikendamiseks 
kõikvõimalikke strateegiaid. 

 

2.1. Patentide taotlemise ja patendikaitse kasutamise strateegia 
Esialgsetest uuringutulemustest nähtub, et viimaste aastate jooksul on originaalravimite 
tootjad muutnud oma patendistrateegiat. Nad kinnitavad, et nad kavatsevad töötada välja 
strateegiaid, millega patendikaitset laiendada ja selle kehtivusaega pikendada. 

Üldkasutatavate strateegiate hulka kuulub ravimile mitme patendi taotlemine, mille 
tulemusel moodustub „patendikobar” või „patendipadrik”. Uuringu käigus saadud 
dokumendid kinnitavad, et strateegia oluline eesmärk on pidurdada või peatada geneeriliste 
ravimite turuletulekut. Uuringu käigus leiti, et teatavate eriti edukate ravimite kohta on 
terves ELis taotletud või juba saadud kuni 1 300 patenti ning et teatavad patenditaotlused 
esitatakse ravimi olelustsükli lõppjärgus, nagu eespool mainitud. 

Patendikobarate tõttu ei ole geneerilisi ravimeid tootvatel konkurentidel kindlust, kas ja 
millal nad võivad asuda geneerilist ravimit välja töötama ilma ühte või mitut (uut) patenti 
rikkumata, isegi kui patendiomanik teab, et osa patente ei ole kuigi tugevad. 

Originaalravimite tootjad paistavad kasutavat ka taotlusi eraldatud patentide saamiseks. 
Eraldatud patenditaotlus esitatakse näiteks algse taotluse osadeks jaotamiseks. Eraldatud 
patenditaotluste läbivaatamine kestab edasi ka siis, kui esialgne taotlus võetakse tagasi või 
tühistatakse ja see suurendab geneeriliste ravimite tootjate ebakindlust.  

Patendi kaitsmine kohtus on igati õiguspärane, sest sellega tagatakse patendiga saadud 
õigustest kinnipidamine. Kuid uurimise käigus tehti esialgne järeldus, et kohtuvaidlusega 
saab luua ka takistusi eelkõige väiksematele geneeriliste ravimite tootjatele. Teatavatel 
juhtudel võivad ravimite väljatöötajad kaaluda kohtuvaidlust mitte hagis nimetatud 
eesmärgi saavutamiseks, vaid selleks, et geneeriliste ravimite tootjaid eemale peletada. 
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2.2. Patendialane teabevahetus ja kohtuvaidlused  
2000.–2007. aastal toimus vähemalt 1 300 juhul patendialane kohtuväline teabevahetus või 
vaidlus originaalravimite tootjate ja geneeriliste ravimite tootjate vahel. Enamiku 
patendivaidlustest algatas originaalravimite tootja, näiteks viidates oma hoiatuskirjas 
algsele patendile.  

Originaalravimite tootjate ja geneeriliste ravimite tootjate vaheliste kohtuvaidluste arv 
suurenes aastail 2000–2007 peaaegu neljakordseks. Andmeid saadi umbes 700 
originaalravimite tootjate ja geneeriliste ravimite tootjate vahelise uuringualuseid ravimeid 
käsitleva kohtuasja kohta. Neist 149 juhtumit olid kohtuvaidlused, mille puhul tegi lõpliku 
otsuse kohus. Kohtuvaidluste kestus oli liikmesriigiti väga erinev, ulatudes keskmiselt 2,8 
aastani.  

Enamiku kohtuasjadest algatas originaalravimite tootja, kuid geneeriliste ravimite tootjad 
võitsid suurema osa juhtumitest (62 %), mille kohta tegi otsuse kohus. Erinevalt vaidluse 
etapist kasutasid originaalravimite tootjad kohtus eeskätt teiseseid patente.  

Sageli algatati kohtuvaidlus ühe ja sama ravimi kohta mitmes ELi liikmesriigis 
samaaegselt. Teatatud kohtuasjadest 11 % puhul tegid erinevate liikmesriikide kohtud 
samas patendi kehtivuse või rikkumise asjas üksteisest erinevad otsused. 

Originaalravimite tootjad taotlesid ajutise kohtumääruse tegemist 225 juhul, määrus tehti 
112 juhul. Ajutiste kohtumääruste keskmine kestus ulatus 18 kuuni.  

2000.–2007. aastal toimunud kohtuvaidluste kogumaksumus nende 68 ravimi puhul, mille 
kohta saadi teateid, oli hinnanguliselt üle 420 miljoni euro. 

 

2.3. Vastulaused ja edasikaebused 
Sektoriuuringu käigus leiti, et Euroopa Patendiametile vastulausete esitamise määr (s.t 
vastulausete hulk 100 patendi kohta) on farmaatsiasektori puhul pidevalt suurem kui kõige 
sarnasema valdkonna – orgaanilise keemia – puhul, samuti suurem kõikide valdkondade 
keskmisest. Valimisse kuuluvate ravimite puhul esitasid geneeriliste ravimite tootjad 
vastulauseid üksnes teisestele patentidele. Nad saavutasid aastail 2000–2007 võidu umbes 
75 % juhtudest, mille puhul tegi lõppotsuse Euroopa Patendiamet (sh apellatsioonikoda). 
Neil juhtudel tühistati patent või piirati selle kohaldamist.  

Geneeriliste ravimite tootjad vaidlustasid originaalravimite tootjate teiseseid patente küll 
edukalt, kuid otsuse tegemiseks kulus 80 % juhtudel rohkem kui kaks aastat. Vastulause 
(sealhulgas kaebuse) menetlusele kuluv aeg vähendab oluliselt geneeriliste ravimite tootjate 
võimalust kiiresti välja selgitada patendikaitsealane olukord potentsiaalsete geneeriliste 
ravimite puhul. 
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2.4. Patendikokkulepped ja muud kokkulepped 
Uuringu esialgsetest tulemustest selgub, et ELi originaalravimite tootjad ja geneeriliste 
ravimite tootjad sõlmivad patendivaidluste, vastulausete ja kohtuvaidluste puhul 
patendikokkuleppeid. 2000. aastast kuni 2008. aasta juunini sõlmiti umbes 49 ravimi kohta 
üle 200 kokkuleppe, neist 63 % eriti edukate ravimite kohta, mille ainuõigusliku 
turustamise periood lõppes aastail 2000–2007. 

Patendialaste kohtuvaidluse algatamise võimaluse hindamisel huvitab originaalravimite 
tootjaid kõige rohkem nende positsiooni kindlus, st võidu või kaotuse tõenäosus, ning toote 
tähtsus nende ärile (käive, turuosa, teised turuosalised jms). Geneeriliste ravimite tootjaid 
huvitab pigem pikaldasest ja keerulisest kohtumenetlusest tulenevate kulude kokkuhoid 
ning nad tahaksid pigem ületada patendialase kohtuasjaga kaasneva ebakindluse.  

Rohkem kui pool käsitletavatest patendikokkulepetest olid niisugused, millega ei 
kehtestatud geneerilise ravimi turuletoomisele mingeid piiranguid. Kuid 48 % ELi 
patendikokkulepetest nägi geneeriliste ravimite tootjale ette piirangud ravimi müümisel. 
Lisaks piirangutele nähti paljudes kokkulepetes ette ka varade ülekandmine 
originaalravimite tootjalt geneeriliste ravimite tootjale kas otsemaksena või litsentsi, 
turustuslepingu või muu kõrvaltehinguna. Otsemakseid nähti ette rohkem kui 20 
patendikokkuleppes ja originaalravimite tootjad tegid geneeriliste ravimite tootjatele 
makseid üle 200 miljoni euro. 

Ameerika Ühendriikide föderaalne kaubanduskomisjon on uurinud patendikokkuleppeid, 
mille raames originaalravimite tootja tegi makse geneeriliste ravimite tootjale ning millega 
piirati geneeriliste ravimite tootja õigust tuua turule oma ravim. 

Aastail 2000–2007 sõlmisid originaalravimite tootjad ja geneeriliste ravimite tootjad palju 
kokkuleppeid geneeriliste ravimite müügi ja turustamise kohta. Kolmandik neist 
kokkulepetest hõlmasid originaalravimeid, mille ainuõigusliku turustamise periood veel 
kestis. 

 

2.5. Geneeriliste ravimite turuletulekuga seotud muud tavad 

Uuringu esialgsed tulemused kinnitavad, et paljudel juhtudel sekkusid originaalravimite 
tootjad juhtumitesse varem kui riigiasutused (v.a patendiamet). Originaalravimite tootjad 
sekkusid, kui geneeriliste ravimite tootjad esitasid taotluse müügiloa saamiseks ning hinna 
ja soodustuste kindlaksmääramiseks. Neil puhkudel teatasid originaalravimite tootjad, et 
geneerilised tooted on vähem turvalised ning tõhusad ja/või et nende kvaliteet on halvem. 
Nad väitsid müügiloa väljaandjale, et müügiloa andmine ja/või hinna ja soodustuste 
kindlaksmääramine võib rikkuda nende patendiõigusi, kuigi müügiloa väljaandja 
niisuguseid argumente ei arvestada ei pruugi. Originaalravimite tootja sekkus enamasti vaid 
väheste edukate ravimite puhul. 

Kui patendiasi anti kohtusse, võitsid originaalravimite tootjad neist vaid 2 %, millest 
järeldub, et nad ei suutnud põhjendada väiteid, mida nad esitasid geneerilise ravimi suhtes. 
Originaalravimite tootjatel ei olnud erilist edu ka andmete kaitsmist käsitlevates asjades. 
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Originaalravimite tootja sekkumine ja kohtuvaidluse algatamine ning sel teel geneerilise 
ravimiga seotud haldusmenetlusse sekkumine võib pidurdada geneerilise ravimi 
turuletulekut. Põhjalikult uuritud valimi põhjal võib järeldada, et neil juhtudel, kui 
originaalravimi tootja sekkus, pikenes müügiloa andmise aeg keskmiselt nelja kuu võrra. 
Originaalravimite tootjad on seisukohal, et kirjeldatud võtted on aidanud oluliselt 
suurendada nende tulu.  

Uurimuse esialgse järelduse kohaselt kulutasid originaalravimite tootjad keskmiselt 23 % 
oma käibest turustamisele ja tootetutvustusele. Originaalravimite tootjate äristrateegia ei 
piirdu ravimite tutvustamisega arstidele ja teistele tervishoiuvaldkonna töötajatele. Leidub 
tõendeid ka selle kohta, et nad seavad kahtluse alla geneerilise ravimite kvaliteedi.  

Samuti leidub tõendeid, et originaalravimite tootjad püüavad mõjutada ravimite tootmiseks 
vajalike toimeainete jaotuskanaleid (hulgimüüjaid) ja tarnijaid.  

Uus suund ravimite turustamisel on otsesidemed apteekidega. Otsesidemete puhul müüb 
farmaatsiaettevõte ise ravimeid apteekidele. Mõne huvirühma arvates võib niisugune 
ärimudel vähendada hulgimüüjate konkurentsi ning raskendada originaalravimite 
väiketootjate ja geneeriliste ravimite tootjate turuletulekut. 

 

2.6. Jätkutoodete olelustsükli haldamise strateegiad 
Uuringu esialgsetest tulemustest nähtub, et nende valimisse kuuluvate ravimite puhul, mille 
suhtes korraldati põhjalik uuring ja mille ainuõigusliku turustamise periood lõppes aastail 
2000–2007, tõid originaalravimite tootjad turule jätkuravimi 40 % ravimitele. Jätkuravim 
toodi turule keskmiselt aasta ja viis kuud enne esimese põlvkonna toote ainuõigusliku 
turustamise perioodi lõppu. Teatavatel juhtudel lõpetati esimese ravimi turustamine mõned 
kuud enne teise põlvkonna toote turuletoomist. Peaaegu 60 % uuringuga hõlmatud 
originaalravimi toojate ja geneeriliste ravimite tootjate vaheliste kohtuvaidluste teemaks oli 
üleminek esimese põlvkonna tootelt teise põlvkonna tootele. 

Teise põlvkonna ravimi edukaks turuletoomiseks teevad originaalravimite tootjad 
intensiivset turustamistööd, et võimalikult paljud patsiendid hakkaksid kasutama nende uut 
ravimit enne, kui turule tuleb esimese põlvkonna toote geneeriline versioon. Kui see neil 
õnnestub, vähendab see geneeriliste ravimite tootjate võimalusi saavutada oluline turuosa. 
Kui aga geneeriliste ravimite tootja toob oma toote turule enne, kui patsiendid on jõudnud 
hakata kasutama teise põlvkonna ravimit, on originaalravimite tootjal raske veenda arste 
kirjutama välja nende teise põlvkonna toodet ja/või saada teise põlvkonna toote eest kõrget 
hinda.  

Teise põlvkonna toote turuletoomisele eelneb hoolikas patenditegevus, et tagada, et esimese 
põlvkonna toode oleks piisavalt kaitstud kuni põlvkonnavahetuseni. Ka teise põlvkonna 
tootele tuleb taotleda patent. Kuigi üldiselt ollakse nõus sellega, et innovatsioon toimub 
etapiviisiliselt, leidub sidusrühmi, kes peavad teise põlvkonna ravimite patente nõrgaks, 
kuna need ravimid ei ole oluliselt või üldse mitte paremad esimese põlvkonna ravimitest 
ning ei ole patsientidele oluliselt kasulikumad. 
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2.7. Mitme vahendi korraga kasutamine geneeriliste ravimite toojate vastu 
Oma ravimite olelustsükli pikendamiseks kasutavad originaalravimite tootjad sageli mitut 
strateegiat korraga ja/või järjestikku. Nad kasutavad näiteks teisese patendi võtmist, 
patendialast teabevahetust ja vaidlusi, kohtuvaidlusi, patendikokkuleppeid ja taotluste 
esitamist erinevatele ametiasutustele. Teatavad originaalravimite tootjad on teatavate 
ravimite puhu kasutanud järjest kõiki neid vahendeid. 

Nende strateegiate kasutamise ulatus sõltub ravimi ärilisest tähtsusest. Sektoriuuringu 
tulemuste kohaselt rakendatakse eriti edukate ravimite olelustsükli pikendamiseks rohkem 
strateegiaid. 

Mitme vahendi korraga kasutamine põhjustab tõenäoliselt viivitusi geneerilise ravimi 
turuletulekul ning mõnikord need viivitused kumuleeruvad. Üldiselt võib öelda, et mitme 
vahendi korraga kasutamine suurendab oluliselt õiguslikku ebakindlust ning läheb 
tervishoiueelarvele ja kokkuvõttes tarbijaile kalliks maksma. 

 

3. Originaalravimite tootjate vahelise konkurentsi probleemid 
 
3.1. Patendistrateegiad 

Esialgsetest uuringutulemustest nähtub, et originaalravimite tootjad on hakanud rakendama 
nn kaitseiseloomulisi patendistrateegiaid. Selliseid patente kasutatakse eelkõige 
konkureerivate ravimite väljatöötamise takistamiseks. Sektoriuuringu käigus selgus, et 
originaalravimite tootjad ei kavatsegi nende patentide alla kuuluvaid uusi või täiustatud 
ravimeid turule tuua.  

Kaitseiseloomulisi patente võetakse kahel eesmärgil. Esiteks jätab patent teatavad õigused 
ainult patendiomanikule ja see takistab teistel tegevust patendi valdkonnas. Teiseks loob 
patenditaotluse avaldamine olukorra, kus järgmised samasugused leiutised ei ole enam 
uudsed. Kuna teistel ettevõtetel kaob võimalus oma arendustöö tulemusi patenteerida, kaob 
neil huvi toote edasiarendamise vastu. Mõned ettevõtted teatasid, et nad taotlevad patente 
eesmärgiga saada õigus välja anda litsentse. 

Originaalravimite tootjad pidasid oma teadus- ja arendustegevust segavaks ka eraldatud 
patenditaotlusi, ning paljudel juhtudel nad vaidlustasid need. 

 

3.2. Patendialane teabevahetus ja kohtuvaidlused  
Uuringu tulemusel selgus, et terves ELis kattus valimisse kuuluvate patentide puhul 
originaalravimite tootja patent teise originaalravimite tootja teadus- ja arendustöö 
valdkonna või patendiga vähemalt 1 100 juhul. Kattuvus võib originaalravimite tootjate 
jaoks tähendada teadusuuringute ja arendamise lõppemist.  
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Paljudel juhtudel on originaalravimite tootjad püüdnud potentsiaalseid vaidlusi lahendada 
näiteks litsentside andmisega. Kuid umbes 20 % juhtudel lükkas patendiomanik 
litsentsitaotluse tagasi. 

Uuringu tulemusel selgus, et originaalravimite tootjad algatasid kohtuasju teiste 
originaalravimite tootjate vastu. Tootjad teatasid, et valimisse kuuluvate ravimite suhtes 
algatati aastail 2000–2007 kokku 66 kohtuvaidlust 18 ravimi suhtes. Kohtuvaidluste 
algatajaks olid ühevõrra patendiomanikud ja väidetavalt patenti rikkuvad originaalravimite 
tootjad. 64 % juhtudest lõppes kohtuvaidlus patendikokkuleppega. Vaid võrdlemisi vähe 
asju (66st 13) jõudis kohtulahendini. Neis asjades oli kaotajaks enamasti (77 % juhtudel) 
patendiomanik. 

 

3.3. Vastulaused ja edasikaebused 
Originaalravimite tootjad esitasid 2000.–2007. aastatel valimisse kuuluvate ravimite puhul 
vastulauseid peamiselt teiste originaalravimite tootjate teiseste patentide kohta. 

Vastulauseid esitavad originaalravimite tootjad vaidlustasid teiste originaalravimite tootjate 
patente väga edukalt. Selle aja jooksul võitsid nad umbes 89 % asjadest, mille puhul tegi 
lõppotsuse Euroopa Patendiamet (sh apellatsioonikoda). 

 

3.4. Patendikokkulepped ja muud kokkulepped 
Uuringu tulemustest selgub, et ELi originaalravimite tootjad sõlmivad patendivaidluste, 
vastulausete ja kohtuvaidluste puhul patendikokkuleppeid teiste originaalravimite 
tootjatega. Teatati umbes 27st aastail 2000–2007 sõlmitud patendikokkuleppest valimisse 
kuuluvate ravimite puhul. Umbes 67 % kokkulepetest käsitles litsentsilepinguid, sealhulgas 
vastastikuseid litsentse.  

Uuringu esialgsetest tulemustest ilmneb, et lisaks patendikokkulepetele sõlmisid 
originaalravimite tootjad üksteisega ka muid kokkuleppeid. Sektoriuuringu käigus saadi 
teateid kokku 1 450 originaalravimite toojate vahelise kokkuleppe kohta. Andmete kohaselt 
sõlmiti teatavate ravimite kohta palju erinevaid kokkuleppeid, millest enamik käsitleb 
kaubastamise, mitte teadus- ja arendustegevuse etappi. 

 

D. Märkused ja regulatiivraamistik 
Sidusrühmadelt saadi märkimisväärne hulk märkusi regulatiivraamistiku kohta, mis nende 
esitajate arvates on farmaatsiasektori seisukohalt kõige olulisem. Aruandes esitatakse 
märkuste kokkuvõte, kuid ei tehta lõplikke järeldusi.  
 

1. Patendid 
Nii geneeriliste ravimite tootjad kui ka originaalravimite tootjad toetavad ühtse ühenduse 
patendi kehtestamist, et kaotada senine paljudest siseriiklikest patentidest koosnev kulukas 
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ja koormav süsteem. Nad toetavad seisukohta, mille kohaselt tuleks moodustada ühtne ja 
spetsiaalne Euroopa patendiõiguse süsteem, mis asendaks senise killustatud ja kuluka 
riigisiseste patendivaidluste korra. 

Paljud geneeriliste ravimite tootjad ning mõned originaalravimite tootjad kutsusid Euroopa 
Patendiametit üles tagama väljaantavate patentide kvaliteeti ning olid vastu viivitusi 
põhjustavatele patendistrateegiatele.  

Uuringu tulemustest nähtub, et ühenduse patendi kehtestamine ja patendiõiguse süsteemi 
loomine annaks märkimisväärset kokkuhoidu ja suurendaks tõhusust. Näiteks välditaks 
arvukaid samaaegseid ja samasisulisi kohtuvaidlusi, erinevaid lahendeid ja kulusid, mis 
tulenevad paljude siseriiklike patentide taotlemise vajadusest ja riigihaaval patendivaidluste 
pidamisest. 

 

2. Müügiloa andmine  
Ettevõtted, ettevõtete ühendused ja asutused teatasid müügiloa andmise korra 
kitsaskohtadest, mille tulemusel tekib takistusi ja viivitusi ning mis kujutavad endast 
halduskoormat. Kõikide ettevõtete arvates põhjustas kitsaskohti vajalike vahendite 
puudumine teatavates ametiasutustes. Geneeriliste ravimite tootjate arvates oli takistuseks 
eelkõige hindamiskriteeriumide ebajärjekindlus, asjaolu, et teatavad reguleerivad 
ametiasutused uurivad, kas geneeriline toode rikub originaalravimite tootja patente (ega 
anna geneerilisele tootele müügiluba enne patendi kehtivusaja lõppemist), ning teabe 
avalikustamine konkurentidele. Müügiloa andmisega viivitamine kuni patendi kehtivusaja 
lõppemiseni on määruse (EÜ) nr 726/2004 ja direktiivi (EÜ) nr 2001/83 kohaselt 
ebaseaduslik. 

Teatavad originaalravimite tootjad toetavad riikide müügiloa andmise korra ühtlustamist. 
Praegu valitsevad Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu turgudel suured erinevused 
(näiteks lastega seotud uuringute tegemise puhul), mis põhjustab veelgi rohkem kulusid ja 
viivitusi. Kuid sel alal on juba tehtud edusamme. 

 

3. Hind ja soodustused  
Originaalravimite tootjad on eriti rahulolematud viivitustega, mida põhjustab riikide hinna 
ja soodustuste kehtestamise kord. Nad kinnitavad, et viivitused lühendavad nende 
ainuõigusliku turustamise perioodi pikkust ja seega innovatsiooni eest saadavat tasu. 
Originaalravimite tootjate arvates põhjustab viivitusi ja ebakindlust muu hulgas riikide 
otsustusprotsessi killustatus, tervishoiutehnoloogia hindamise kasv ja piiriüleste 
hinnavõrdlussüsteemide kasutamise laienemine.  

Ka geneeriliste ravimite tootjad kaebavad peamiselt viivituste üle. Nad väidavad, et 
viivitusi ei põhjusta üksnes aeglane otsustamine, vaid sageli ka geneerilise ravimi hinna ja 
soodustuste kehtestamisel esitatavad lisanõuded, näiteks nõue esitada teave patentide 
kehtivuse ning originaalravimi ja geneerilise ravimi samaväärsuse kohta. Tundub, et need 
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lisanõuded võimaldavad originaalravimite tootjatel sekkuda ja oma toodete tegelikku 
ainuõigusliku turustamise perioodi pikendada.  

Originaalravimite tootjad ei ole rahul teatava kulude vähendamise võtetega, eriti eri tootjate 
tootehindade võrdlemisega, ning patenteeritud toodete kaasamisega võrdlusesse. 
Geneeriliste ravimite tootjad omakorda sooviksid võrdlushindade kasutamist laiendada, 
kuna see aitaks kaasa geneeriliste toodete turuletoomisele. 

 

E. Avaliku arutelu korraldamine 
Konkurentsi peadirektoraat kutsub huvitatud isikuid esitama seisukohti ja märkusi 
sektoriuuringu esialgne aruandes esitatud esialgsete tulemuste kohta. Märkused palutakse 
esitada hiljemalt 31. jaanuaril 2009. Need tuleks saata järgmisel e-posti aadressil: COMP-
SECTOR-PHARMA@ec.europa.eu. 

Sektoriuuringu lõpparuanne valmib eeldatavasti 2009. aasta kevadel. 
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