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TIIVISTELMÄ 

A. Johdanto ja yleiskatsaus 
Lääkealalla on elintärkeä merkitys eurooppalaisten terveydelle. Eurooppalaisten potilaiden 
saatavilla on oltava turvallisia, innovatiivisia ja edullisia lääkkeitä. Tehdashintoina 
ilmaistuna resepti- ja käsikauppalääkkeiden markkinoiden arvo on yli 138 miljardia euroa ja 
vähittäismyyntihintoina 214 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2007 jokainen 
EU:n kansalainen käytti lääkkeisiin noin 430 euroa. 

Euroopan komissio käynnisti tammikuussa 2008 EU:n lääkemarkkinoita koskevan 
toimialakohtaisen tutkimuksen EY:n kilpailusääntöjen mukaisesti (EY:n 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artikla), koska innovatiivisia ja rinnakkaislääkkeitä 
koskevat tiedot viittasivat siihen, että kilpailu saattaa olla rajoittunutta tai vääristynyttä. 
Tästä olivat osoituksena innovointitoiminnan vähentyminen, mikä ilmeni markkinoille 
päässeiden uusien lääkkeiden määrän vähentymisenä, sekä rinnakkaislääkkeiden 
markkinoille pääsyn viivästymisenä normaalia enemmän. Tämä alustava raportti vahvistaa 
sen, että markkinoille päässeiden uusien kemiallisten yhdisteiden määrä on vähentynyt ja 
rinnakkaisvalmisteiden pääsy markkinoille viivästynyt, ja tuo esiin mahdollisia syitä tälle 
kehitykselle. 

Alustavassa raportissa ei ole tarkoitus määrittää yksittäisten yritysten rikkomuksia eikä 
esittää päätelmiä siitä, loukkaavatko tietyt raportissa esiteltävät käytännöt EY:n 
kilpailulainsäädäntöä. Sen sijaan se tarjoaa komissiolle tietoja, joiden perusteella komissio 
voi päättää lisätoimien tarpeesta.  

Tutkimus koskee ajanjaksoa 2000–2007, ja siinä on perusteellisesti tutkittu 219 lääkkeestä 
koostuvaa otosta. Alustavan raportin tärkeimmät havainnot esitetään seuraavassa. 

Alkuperäisvalmistajien ja rinnakkaisvalmistajien välinen kilpailu 

Alustavassa raportissa korostetaan patenttien merkitystä lääkealalle. Niiden ansiosta 
yritykset pystyvät kattamaan usein huomattavat investointinsa ja saamaan korvausta 
innovointitoiminnastaan. 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että alkuperäisvalmistajat ovat laatineet ja toteuttaneet 
strategioita (keinovalikoima), joilla ne pyrkivät varmistamaan jatkuvat tulovirrat 
lääkevalmisteistaan. Näiden strategioiden menestyksekkäällä toteuttamisella voidaan pystyä 
viivyttämään tai estämään rinnakkaisvalmisteen pääsyä markkinoille, vaikka viivytyksiin 
voi olla muitakin syitä. Havaittuja strategioita ovat muun muassa jopa 
1 300 patenttihakemuksen jättäminen yksittäisestä lääkkeestä EU:n laajuisesti (nk. 
patenttien niputtaminen), rinnakkaisvalmistajien kanssa tehtävät patenttisopimusjärjestelyt, 
joilla voidaan viivyttää rinnakkaisvalmisteen pääsyä markkinoille, ja puuttuminen 
rinnakkaisvalmisteiden kansallisiin hyväksymismenettelyihin. Lisäksi rinnakkaisvalmistajia 
vastaan on pantu vireille riita-asioita, jotka ovat johtaneet lähes 
700 patenttioikeudenkäyntiin. Rinnakkaisvalmisteen markkinoille pääsyn viivästymisestä 
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voi aiheutua julkiselle terveydenhuollolle merkittäviä lisäkustannuksia, jotka viime kädessä 
koituvat kuluttajien maksettaviksi. 

Toimialakohtainen tutkimus vahvistaa myös sen, että rinnakkaislääkkeet pääsevät 
markkinoille usein odotettua myöhemmin. Niiden tutkittavana olevien lääkkeiden otoksen 
osalta, joita koskeva yksinoikeus päättyi vuosina 2000–2007, kesti keskimäärin seitsemän 
kuukautta yksinoikeuksien umpeutumisesta rinnakkaisvalmisteen markkinoille pääsyyn, ja 
myydyimpienkin lääkkeiden kohdalla vastaava aika oli noin neljä kuukautta. Niiden 
otokseen kuuluneiden lääkkeiden hintataso, joita koskeva yksinoikeus päättyi vuosina 
2000–2007, laski keskimäärin lähes 20 prosenttia ensimmäisenä vuonna 
rinnakkaisvalmisteen markkinoille pääsyn jälkeen. Eräissä jäsenvaltioissa joidenkin 
lääkkeiden hinnat kuitenkin laskivat jopa 80–90 prosenttia muutamissa harvoissa 
tapauksissa. Alustavassa raportissa arvioidaan niiden tutkittavana olevien lääkkeiden 
otoksen perusteella, joita koskeva yksinoikeus päättyi vuosina 2000–2007 ja joihin 
kyseisenä ajanjaksona käytettiin noin 50 miljardia euroa yksinoikeuksien päättymisen 
jälkeen (17 jäsenvaltiossa), että nämä menot olisivat olleet noin 14 miljardia euroa 
suuremmat, jos rinnakkaisvalmiste ei olisi päässyt markkinoille. Rinnakkaisvalmisteesta 
saadut säästöt olisivat kuitenkin voineet olla noin 3 miljardia euroa suuremmat, jos 
rinnakkaisvalmiste olisi päässyt markkinoille viivytyksettä, joten kyseiset lääkemenot 
olisivat voineet pienentyä vielä yli 5 prosenttia. Tutkimuksen havaintojen mukaan 
tutkittavana olevat käytännöt näyttäisivät vaikuttavan tähän. 
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Alkuperäisvalmistajien välinen kilpailu 

Tutkimuksen alustavat havainnot viittaavat myös siihen, että alkuperäisvalmistajat laativat 
ja käyttävät patentoinnissa puolustusstrategioita, joilla pyritään ensisijaisesti estämään 
uusien kilpailevien valmisteiden kehittäminen. Tämä voi haitata innovointitoimintaa, koska 
kilpailevien lääkeyritysten kustannukset nousevat (esim. lisenssimaksujen vuoksi), tai 
johtaa viivytyksiin. 

Sääntelykehys 

Tutkimuksen yhteydessä sidosryhmät ottivat innokkaasti kantaa sääntelykehykseen ja toivat 
esiin havaitsemiaan vaikeuksia ja puutteita. Rinnakkaisvalmistajat ja alkuperäisvalmistajat 
ovat yhtä mieltä siitä, että olisi otettava käyttöön yhteisöpatentti ja että Eurooppaan olisi 
luotava yhtenäinen patenttituomioistuinjärjestelmä. Tutkimuksen alustavat tulokset tukevat 
näitä näkemyksiä. Eri sidosryhmät toivat myös esiin seikkoja, joita ne pitävät lääkkeiden 
hyväksymiseen ja markkinointiin liittyvien menettelyjen pullonkauloina (esimerkiksi 
hinnoittelu- ja korvattavuuskysymykset) ja jotka voivat viivyttää valmisteiden saattamista 
markkinoille. 

 

B. Lääkealan markkinoiden piirteet 
 
1. Markkinoiden tärkeimmät piirteet 
 
1.1. Markkinoiden rakenne 
 

Lääkeala on tutkimus- ja kehittämisvetoista ja hyvin säänneltyä. Tarjontapuolella on 
kahdentyyppisiä yrityksiä. Niin kutsutut alkuperäisvalmistajat toimivat aktiivisesti 
innovatiivisten lääkkeiden tutkimuksessa, kehityksessä, valmistuksessa, markkinoinnissa ja 
toimittamisessa. Alkuperäisvalmistajien lääkkeet on yleensä suojattu patenteilla, jotta niistä 
saataisiin tuloja innovointitoimintaan ja jatkotutkimukseen. Kun patenttisuoja päättyy, 
alkuperäisvalmistaja menettää yksinoikeutensa kyseisten lääkkeiden valmistukseen ja 
markkinointiin, ja rinnakkaisvalmistajat voivat tuoda markkinoille lääkkeitä, jotka 
vastaavat alkuperäislääkkeitä, mutta jotka tyypillisesti ovat merkittävästi halvempia. Tämä 
helpottaa pitämään julkisen terveydenhuollon kustannukset kurissa, lisää kuluttajien 
hyvinvointia ja kannustaa yrityksiä jatkamaan innovointitoimintaa. 

Alkuperäisvalmistajat ja tutkimus- ja kehittämistoiminta: Vuosina 2000–2007 
alkuperäisvalmistajat käyttivät maailmanlaajuisesti keskimäärin 17 prosenttia 
reseptilääkkeistä saadusta liikevaihdostaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan (noin 
1,5 prosenttia liikevaihdosta käytettiin perustutkimukseen eli tutkimukseen, jossa pyritään 
löytämään potentiaalisia uusia lääkkeitä; loput käytettiin lähinnä (pre)kliinisiin kokeisiin). 
Markkinointiin ja myynninedistämiseen kului liikevaihdosta 23 prosenttia, mikä on noin 
kolmanneksen enemmän kuin tutkimus- ja kehittämistoimintaan yhteensä käytetty osuus 
liikevaihdosta. Tutkimus vahvistaa sen, että muutamien menestyslääkkeiden (lääkkeet, 
joiden vuotuinen maailmanlaajuinen liikevaihto on yli miljardi Yhdysvaltain dollaria) 
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osuus suurten alkuperäisvalmistajien myynnistä ja tuotoista on huomattava. Viime vuosien 
aikana muutamat menestyslääkkeet ovat menettäneet patenttisuojansa, ja useille 
valmisteille käy samoin tulevina vuosina. Yhdessä muiden tekijöiden kanssa tämä on 
kannustanut alkuperäisvalmistajia pidentämään aikaa, jona ne saavat menestyslääkkeistä 
tuloja. 

Rinnakkaisvalmistajat: Rinnakkaisvalmistajat ovat yleensä alkuperäisvalmistajia 
pienempiä, ja usein niiden toiminta on luonteeltaan alueellista. Suurilla 
rinnakkaisvalmistajilla on usein huomattava tuotevalikoima. Suuri osa niiden liikevaihdosta 
on peräisin sellaisia menestyslääkkeitä vastaavista lääkkeistä, joihin liittyvät yksinoikeudet 
ovat päättyneet. Rinnakkaisvalmistajien tutkimus- ja kehittämistoiminta on vähäistä. 

Lääkkeiden kysyntä: Kysynnän suhteen lääkeala on siinä mielessä epätavallinen, että 
reseptilääkkeiden loppukuluttaja (potilas) ei ole päätöksentekijä (vaan on yleensä lääkkeen 
määräävä lääkäri ja eräissä jäsenvaltioissa apteekki). Loppukuluttaja ei myöskään yleensä 
suoraan vastaa kustannuksista, sillä ne katetaan kansanterveysjärjestelmästä. Tämän 
poikkeavan rakenteen vuoksi päätöksentekijät ja potilaat eivät ole kovinkaan hintatietoisia. 

 

1.2. Tuotteen elinkaari 
Uuden lääkkeen elinkaari koostuu kolmesta eri vaiheesta: (1) T&K-vaihe markkinoille 
saattamiseen asti (2) markkinoille saattamisen ja yksinoikeuksien menettämisen (esim. 
patentin umpeutuminen) välinen aika ja (3) yksinoikeuksien menettämisen jälkeinen aika, 
jolloin rinnakkaisvalmistajat voivat tulla markkinoille. 

Ensimmäisen vaiheen aikana yritykset etsivät potentiaalisia uusia lääkkeitä ja suorittavat 
niille tiukat prekliiniset ja kliiniset kokeet. Tutkimukseen kuuluneet alkuperäisvalmistajat 
luottavat suurelta osin kolmansilta osapuolilta hankittuihin innovaatioihin (yli kolmannes 
uusista myyntilupamenettelyssä olevista lääkkeistä oli tällaisia). 

Toisen vaiheen aikana alkuperäisvalmistajat myyvät kehittämiään lääkkeitä saadakseen 
katettua alkuinvestoinnit ja tehdäkseen voittoa. Tehokas patenttisuoja on ratkaisevan tärkeä 
tämän liiketoimintamallin ylläpitämisessä, sillä se myös kannustaa jatkamaan 
innovointitoimintaa. 

Yksinoikeuden päätyttyä rinnakkaislääkkeet voivat päästä markkinoille. 
Rinnakkaislääkkeiden osuus vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioittain. Markkina-arvon 
mukaan mitattuna rinnakkaisvalmisteiden osuus on suurin Puolassa (56 prosenttia), 
Portugalissa ja Unkarissa (molemmissa 32 prosenttia) ja alhaisin Irlannissa (13 prosenttia), 
Ranskassa (15 prosenttia) ja Suomessa (16 prosenttia). 

 

1.3. Rinnakkaislääkkeen markkinoille pääsyn vaikutus 

Noin puolelle otokseen kuuluneista lääkkeistä, joita koskeva yksinoikeus päättyi vuosina 
2000–2007 ja joita tutkittiin perusteellisemmin, tuli markkinoille rinnakkaisvalmiste 
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ensimmäisen vuoden aikana yksinoikeuksien päättymisen jälkeen (EU:n keskiarvo). Näiden 
lääkkeiden osuus myynnistä oli noin 74 prosenttia (yksinoikeuksien päättymisvuonna). 

Kaikkien otokseen kuuluneiden lääkkeiden osalta kesti painotetun keskiarvon mukaan noin 
seitsemän kuukautta yksinoikeuksien päättymispäivästä siihen, kun ensimmäinen 
rinnakkaisvalmiste tuli markkinoille. Tuottoisimpienkin lääkkeiden kohdalla vastaava aika 
oli noin neljä kuukautta. Jäsenvaltioiden ja lääkkeiden välillä oli kuitenkin huomattavia 
eroja. 

Rinnakkaisvalmistajat aloittivat rinnakkaislääkkeidensä myynnin markkinoilla hintaan, joka 
oli keskimäärin noin 25 prosenttia alempi kuin alkuperäislääkkeen hinta ennen 
yksinoikeuden päättymistä. Kaksi vuotta markkinoille pääsyn jälkeen rinnakkaislääkkeiden 
hinnat olivat keskimäärin 40 prosenttia alkuperäislääkkeiden alkuperäisiä hintoja alemmat. 
Rinnakkaisvalmistajien saavuttama markkinaosuus (määrällisesti mitattuna) oli noin 
30 prosenttia ensimmäisen vuoden lopussa ja 45 prosenttia kahden vuoden jälkeen. 

Niillä markkinoilla, joille tuli saataville rinnakkaisvalmisteita, terveydenhuollon säästöt 
(alkuperäis- ja rinnakkaisvalmisteen painotetun hintaindeksin kehityksellä mitattuna) olivat 
lähes 20 prosenttia vuoden kuluttua ensimmäisen rinnakkaisvalmisteen markkinoille 
pääsystä ja noin 25 prosenttia kahden vuoden jälkeen (EU:n keskiarvo). Tutkimuksen 
mukaan rinnakkaisvalmisteiden markkinoille pääsyn vaikutukset vaihtelivat kuitenkin 
huomattavasti jäsenvaltioittain ja lääkkeittäin. 

Alustavassa raportissa arvioidaan niiden tutkittavana olevien lääkkeiden otoksen 
perusteella, joita koskeva yksinoikeus päättyi vuosina 2000–2007 ja joihin kyseisenä 
ajanjaksona käytettiin noin 50 miljardia euroa yksinoikeuksien päättymisen jälkeen (17 
jäsenvaltiossa), että nämä menot olisivat olleet noin 14 miljardia euroa suuremmat, jos 
rinnakkaisvalmiste ei olisi päässyt markkinoille. Rinnakkaisvalmisteesta saadut säästöt 
olisivat kuitenkin voineet olla noin 3 miljardia euroa suuremmat, jos rinnakkaisvalmiste 
olisi päässyt markkinoille viivytyksettä, joten kyseiset lääkemenot olisivat voineet 
pienentyä vielä yli 5 prosenttia. 

 

2. Sääntelykehys 
Seuraavilla säännöstöillä on keskeinen merkitys lääkealalla: patenttisäännöt, 
myyntilupasäännöt ja lääkkeiden hinnoittelua/korvattavuutta koskevat säännöt. 

 

2.1. Patentit 

Euroopassa patenttisuoja voi olla voimassa enintään 20 vuotta patenttihakemuksen 
jättöpäivästä. Lääkealalla patentille voidaan myöntää lisäsuojatodistus, koska 
patenttihakemuksen jättämisen ja markkinoille saattamisen välinen aika voi tällä alalla olla 
huomattavasti pidempi kuin muilla aloilla. Lisäsuojatodistus pidentää markkinoilla jo 
olevien tuotteiden tehokasta suojaa enintään viidellä vuodella. 
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Huomattavista ponnisteluista huolimatta käytössä ei edelleenkään ole yhteisöpatenttia eikä 
yhteisön patenttioikeusjärjestelmää. Euroopan patenttivirasto käsittelee patenttihakemuksia 
(ja myönnettyihin patentteihin kohdistuvia väite- ja valitusmenettelyjä) keskitetysti. 
Myönnetty eurooppapatentti muuttuu kuitenkin kansallisiksi patenteiksi, joita koskevat 
riita-asiat on ratkaistava kansallisissa tuomioistuimissa. Tämä voi johtaa eriäviin 
kansallisiin päätöksiin. Lisäksi menettely on kallis ja aikaa vievä kaikkien osapuolten 
kannalta. 

 

2.2. Myyntiluvat 
Myyntilupamenettelyllä pidetään yllä kansanterveysnormeja ja varmistetaan, että lääkkeet 
ovat turvallisia, tehokkaita ja hyvälaatuisia. Uudesta lääkkeestä osalta on toimitettava 
yksityiskohtaiset (pre)kliinisten kokeiden tulokset. Myös rinnakkaislääkkeet tarvitsevat 
myyntiluvan, mutta hakemuksessa ei tarvitse esittää yksityiskohtaisia koetuloksia, jos 
rinnakkaisvalmisteen osoitetaan vastaavan lääkettä, jolle on jo myönnetty myyntilupa. 
Tällaisen lyhennetyn hakemuksen voi jättää vasta, kun alkuperäisvalmistajan (pre)kliinisiä 
kokeita koskevien tietojen suoja-aika on päättynyt. 

Myyntilupamenettelyjä säännellään EU:n lainsäädännössä. Käytössä on sekä keskitetty 
hakumenettely, jolla saa myyntiluvan koko EU:n alueelle, että kansallisia menettelyjä, 
joissa myönnettävät kansalliset myyntiluvat voidaan tunnustaa vastavuoroisesti muissa 
jäsenvaltioissa. 

 

2.3. Hinnoittelu ja korvattavuus 
Lähes kaikissa jäsenvaltioissa reseptilääkkeen hinnoittelusta ja korvattavuudesta on 
päätettävä ennen lääkkeen saattamista markkinoille, jos lääke korvataan 
sosiaaliturvajärjestelmästä. Tavoitteena on pitää kansalliset terveydenhuoltomenot kurissa. 

Useat jäsenvaltiot tukevat rinnakkaislääkkeiden myyntiä yhdistämällä kysyntä- ja 
tarjontapuolen hinnoittelukäytännöt. Esimerkiksi apteekit voidaan velvoittaa tarjoamaan 
aina halvinta tuotetta. Joissakin jäsenvaltioissa sairausvakuutusten myöntäjät ovat viime 
aikoina alkaneet säädellä lääkkeiden hintoja esimerkiksi tarjousmenettelyin. 
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C. Tärkeimmät havainnot 
 
1. Valmisteet ja patentit 
 

Lääkeala on yksi nykyisen patenttijärjestelmän tärkeimmistä hyödyntäjistä. Lääkkeisiin 
kohdistuvien patenttihakemusten määrä lähes kaksinkertaistui Euroopan patenttivirastossa 
(EPO) vuosina 2000–2007. Menestyslääkkeitä koskevien patenttihakemusten määrä näytti 
vastoin odotuksia kasvaneen tasaisesti koko valmisteen elinkaaren ajan. Toisinaan niiden 
määrä kasvoi jopa jyrkemmin, kun ensimmäisen patentin tarjoama suoja-aika oli 
päättymässä. 

2. Alkuperäisvalmistajien ja rinnakkaisvalmistajien välistä kilpailua koskevat 
kysymykset 
Alkuperäisvalmistajat käyttävät useita erilaisia strategioita pidentääkseen lääkkeidensä 
elinkaarta mahdollisimman paljon. 

 

2.1. Patenttien haku- ja suojaamisstrategiat 
Tutkimuksen alustavien havaintojen mukaan alkuperäisvalmistajat ovat viime vuosien 
aikana muuttaneet patentointistrategioitaan. Alkuperäisvalmistajat muun muassa 
vahvistavat, että niiden tavoitteena on laatia strategioita, joilla patenttisuojaa voidaan 
laajentaa ja sen kestoa pidentää. 

Yksi yleisesti sovellettava strategia on jättää lukuisia samaan lääkkeeseen kohdistuvia 
patenttihakemuksia (jolloin muodostuu nk. patenttinippuja tai patenttitiheikköjä). 
Tutkimuksen aikana kerätyt tiedot vahvistavat, että tämän strategian keskeisenä tavoitteena 
on viivyttää tai estää rinnakkaislääkkeiden pääsyä markkinoille. Tutkimuksessa havaittiin, 
että yksittäisiä menestyslääkkeitä on suojattu jopa 1 300 patentilla ja/tai vireillä olevalla 
patenttihakemuksella EU:n laajuisesti. Kuten edellä todettiin, jotkut patenttihakemukset 
jätetään lisäksi hyvin myöhäisessä vaiheessa lääkkeen elinkaarta. 

Patenttiniput voivat saada kilpailevien rinnakkaisvalmistajien keskuudessa aikaan 
epävarmuutta siitä, voivatko ne alkaa kehittää rinnakkaislääkettä loukkaamatta jotakin 
monista (uusista) patenteista ja milloin tämä voidaan aloittaa, vaikka patentinhaltijat itse 
tietävätkin, ettei niiden joidenkin patenttien suoja ole vahva. 

Alkuperäisvalmistajat turvautuvat myös jakamalla erotettujen patenttihakemusten 
jättämiseen. Jakamalla erotetun hakemuksen ansiosta hakija voi esimerkiksi jakaa 
alkuperäisen hakemuksen (eli kantahakemuksen) useammaksi eri hakemukseksi. Jakamalla 
erotettujen hakemusten tutkintaa jatketaan, vaikka kantahakemus olisi peruutettu. 

Patenttioikeuksien suojaaminen tuomioistuinmenettelyn avulla on yleensä laillista: näin 
varmistetaan, että patentteja noudatetaan. Tutkimuksen alustavien havaintojen mukaan 
myös oikeudenkäyntimenettelyä pidetään tehokkaana keinona luoda esteitä etenkin 
pienemmille alkuperäisvalmistajille. Joissakin tapauksissa alkuperäisvalmistajat eivät 
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välttämättä harkitse oikeudenkäyntimenettelyn vireillepanoa niinkään tosiseikkojen 
perusteella vaan saadakseen rinnakkaisvalmistajat luopumaan markkinoille tulosta. 

 

2.2. Patentteihin liittyvät yhteydenotot ja oikeudenkäyntimenettelyt 
Vuosina 2000–2007 alkuperäisvalmistajien ja rinnakkaisvalmistajien välillä oli 
tuomioistuinten ulkopuolella vähintään 1 300 patentteihin liittyvää yhteydenottoa ja riita-
asiaa, jotka koskivat rinnakkaisvalmisteiden markkinoille saattamista. 
Alkuperäisvalmistajat aloittivat riita-asioista selvästi suurimman osan esimerkiksi 
lähettämällä varoituskirjeen. Useimmiten riita-asiat koskivat niiden peruspatentteja. 

Alkuperäisvalmistajien ja rinnakkaisvalmistajien välisten patenttioikeudenkäyntien määrä 
kasvoi nelinkertaiseksi vuosina 2000–2007. Alkuperäisvalmistajien ja 
rinnakkaisvalmistajien välillä ilmoitettiin olleen miltei 700 tutkimukseen kuuluneita 
lääkkeitä koskevaa patenttioikeudenkäyntiä, joista 149 tapauksessa lopullinen ratkaisu 
saatiin aikaan vasta tuomioistuimessa. Patenttioikeudenkäyntien kesto vaihteli 
huomattavasti jäsenvaltioittain, ja keskimäärin niihin kului 2,8 vuotta. 

Alkuperäisvalmistajat olivat panneet vireille suurimman osan tuomioistuinkäsittelyistä. 
Rinnakkaisvalmistajat kuitenkin voittivat suurimman osan (62 prosenttia) niistä tapauksista, 
joissa annettiin tuomioistuimen tuomio. Toisin kuin riita-asiavaiheessa 
patenttioikeudenkäynneissä oli ensisijaisesti kyse alkuperäisvalmistajien sekundaarisista 
patenteista. 

Useissa tapauksissa samaa lääkettä koskevia oikeudenkäyntimenettelyitä aloitettiin monissa 
EU:n jäsenvaltioissa. Ilmoitetuista tuomioista 11 prosenttia oli sellaisia, joissa kaksi tai 
useampi tuomioistuin EU:n eri jäsenvaltioissa oli antanut ristiriitaisia tuomioita. 

Alkuperäisvalmistajat pyysivät tuomioistuimelta kieltomääräystä 225 tapauksessa, ja se 
myönnettiin 112 tapauksessa. Kieltomääräysten keskimääräinen kesto oli 18 kuukautta. 

Patenttioikeudenkäyntien kokonaiskustannusten arvioidaan olleen EU:ssa yli 420 miljoonaa 
euroa niiden 68 lääkkeen osalta, joiden ilmoitettiin olleen oikeudenkäyntimenettelyn 
kohteena vuosina 2000–2007. 

 

2.3. Väitteet ja valitukset 
Toimialakohtainen tutkimus vahvistaa sen, että EPOon tehtyjen väitteiden osuus (eli 100:aa 
myönnettyä patenttia kohti tehtyjen väitteiden määrä) on lääkealaa lähinnä vastaavalla 
alalla ollut jatkuvasti korkeampi kuin orgaanisen kemian alalla ja muilla aloilla (EPOn 
yleinen keskiarvo). Tutkitun otoksen mukaan rinnakkaisvalmistajat tekivät väitteitä lähes 
yksinomaan sekundaarisia patentteja vastaan. Ne voittivat noin 75 prosenttia tapauksista, 
joissa EPO antoi lopullisen päätöksen (valituslautakunnan päätökset mukaan luettuina) 
vuosina 2000–2007 joko siten, että patentti kumottiin tai siten, että sen suojapiiriä 
rajoitettiin. 
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Vaikka rinnakkaisvalmistajien alkuperäisvalmistajien sekundaarisia patentteja vastaan 
tekemät väitteet menestyivät hyvin, noin 80 prosentissa tapauksista lopullisen päätöksen 
saaminen kesti yli kaksi vuotta. Väitemenettelyjen kesto (valitusmenettelyt mukaan 
luettuina) rajoittaa huomattavasti rinnakkaisvalmistajien mahdollisuuksia selvittää 
potentiaaliseen rinnakkaisvalmisteeseen liittyvä patentointitilanne riittävän ajoissa. 

 

2.4. Patenttisopimusjärjestelyt ja muut sopimukset 
Tutkimuksen alustavat havainnot vahvistavat sen, että alkuperäisvalmistajat ja 
rinnakkaisvalmistajat tekevät EU:ssa patenttisopimusjärjestelyjä sopiakseen 
patenttikiistoihin, väitteisiin ja oikeudenkäyntimenettelyihin liittyvistä vaatimuksista. 
Vuoden 2000 ja kesäkuun 2008 välillä sovittiin yli 200 patenttisopimusjärjestelystä, jotka 
kattoivat noin 49 lääkettä. Näistä 63 prosenttia oli myydyimpiä lääkkeitä, joita koskeva 
yksinoikeus päättyi vuosina 2000–2007.  

Arvioidessaan mahdollisuuksia sopia patenttiriita alkuperäisvalmistajat ovat eniten 
huolissaan asemansa vahvuudesta eli voittamisen tai häviämisen todennäköisyydestä sekä 
tuotteensa merkityksestä kokonaisliiketoiminnalle (liikevaihto, markkinaosuudet, muiden 
toimijoiden läsnäolo markkinoilla jne.). Rinnakkaisvalmistajat puolestaan miettivät 
enemmän sitä, kuinka ne voisivat säästää pitkistä ja monimutkaisista 
oikeudenkäyntimenettelyistä aiheutuvia kustannuksia ja vähentää patenttioikeudenkäyntiin 
aina liittyvää epävarmuutta. 

Yli puolessa näistä patenttisopimusjärjestelyistä alkuperäisvalmistaja ei asettanut mitään 
rajoituksia rinnakkaislääkkeen markkinoille pääsylle. Kuitenkin 48 prosentissa EU:n aluetta 
koskevista patenttisopimusjärjestelyistä rinnakkaisvalmistajien mahdollisuuksia 
markkinoida lääkkeitään rajoitettiin. Rajoitusten lisäksi merkittävä osuus 
patenttisopimusjärjestelyistä sisälsi vastikkeen siirron alkuperäisvalmistajalta 
rinnakkaisvalmistajalle joko suorana maksuna tai lisenssin, jakelusopimuksen tai muun 
sivusopimuksen muodossa. Suoria maksuja suoritettiin yli 20 patenttisopimusjärjestelyssä, 
ja näiden alkuperäisvalmistajien rinnakkaisvalmistajille suorittamien suorien maksujen arvo 
oli yli 200 miljoonaa euroa.  

Yhdysvaltojen kilpailuviranomainen (Federal Trade Commission) on tutkinut 
patenttisopimusjärjestelyjä, joihin on sisältynyt alkuperäisvalmistajan 
rinnakkaisvalmistajalle suorittama suora maksu sekä rajoituksia rinnakkaisvalmistajien 
omien lääkkeiden markkinoille pääsylle. 

Vuosina 2000–2007 alkuperäisvalmistajat ja rinnakkaisvalmistajat tekivät lukuisia 
sopimuksia, jotka koskivat rinnakkaislääkkeiden myyntiä/jakelua. Kolmannes näistä 
sopimuksista liittyi alkuperäislääkkeisiin, jotka kuuluivat edelleen yksinoikeuden piiriin. 

 

2.5. Rinnakkaislääkkeiden markkinoille pääsyyn vaikuttavat muut käytännöt 
Tutkimuksen alustavat havainnot vahvistavat sen, että alkuperäisvalmistajat vetosivat 
huomattavan monessa tapauksessa muihin kansallisiin viranomaisiin kuin 



 13

patenttivirastoihin. Alkuperäisvalmistajat puuttuivat asiaan, kun rinnakkaisvalmistajat 
hakivat valmisteilleen myyntilupaa ja päätöstä niiden hinnoittelusta/korvattavuudesta. 
Alkuperäisvalmistajat katsoivat, etteivät rinnakkaislääkkeet olleet yhtä turvallisia ja 
tehokkaita kuin alkuperäislääkkeet ja/tai että ne olivat huonompilaatuisia. Lisäksi ne 
katsoivat, että rinnakkaislääkkeiden myyntiluvat ja/tai hinnoittelu- tai 
korvattavuuspäätökset voisivat loukata niiden patenttioikeuksia, vaikkeivät myyntilupia 
myöntävät viranomaiset välttämättä ottaneetkaan tällaisia perusteluja huomioon. 
Alkuperäisvalmistajat puuttuivat asiaan yleensä silloin, kun kyseessä oli sellaista 
valmistetta vastaava rinnakkaislääke, jonka liikevaihto oli korkea. 

Jos patenttia koskevassa asiassa päädyttiin oikeudenkäyntimenettelyyn, 
alkuperäisvalmistajat voittivat vain 2 prosenttia tapauksista, mikä viittaa siihen, ettei 
rinnakkaislääkkeitä vastaan esitettyjä väitteitä pystytty osoittamaan todeksi. 
Alkuperäisvalmistajat menestyivät heikosti myös tietosuojaan liittyvissä tapauksissa. 

Alkuperäisvalmistajien aloittamat oikeudenkäyntimenettelyt ja niiden puuttuminen 
rinnakkaislääkkeitä koskeviin hallinnollisiin menettelyihin voivat viivyttää 
rinnakkaislääkkeiden pääsyä markkinoille. Perusteellisesti tutkitun otoksen osalta kävi ilmi, 
että myyntilupa myönnettiin keskimäärin neljä kuukautta myöhemmin niissä tapauksissa, 
joissa alkuperäisvalmistajat puuttuivat menettelyyn. Alkuperäisvalmistajat uskovat 
tällaisten käytäntöjen tuottaneen niille huomattavat lisätulot. 

Tutkimuksessa havaittiin alustavasti, että alkuperäisvalmistajat käyttivät keskimäärin 
23 prosenttia liikevaihdostaan tuotteidensa markkinointiin ja myynninedistämiseen. 
Alkuperäisvalmistajien kaupalliset strategiat eivät rajoitu pelkästään omien lääkkeiden 
markkinoimiseen lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille, vaan on olemassa 
viitteitä myös siitä, että niillä yritetään kyseenalaistaa rinnakkaislääkkeiden laatu. 

On lisäksi viitteitä siitä, että alkuperäisvalmistajat yrittävät vaikuttaa jakelukanaviin 
(tukkumyyjiin) sekä niiden vaikuttavien farmaseuttisten aineiden toimittajiin, joita tarvitaan 
rinnakkaislääkkeiden valmistukseen. 

Lääkkeiden jakelussa uutena suuntauksena on suora jakelu apteekkeihin. Siinä lääkeyritys 
myy lääkkeet suoraan apteekeille. Joidenkin sidosryhmien mukaan tämä malli voi johtaa 
kilpailun vähenemiseen tukkuportaassa ja vaikeuttaa pienempien alkuperäisvalmistajien ja 
rinnakkaisvalmistajien pääsyä markkinoille. 

 

2.6. Toisen sukupolven valmisteisiin sovellettavat elinkaareen vaikuttavat strategiat 
Tutkimuksen alustavat havainnot viittaavat siihen, että alkuperäisvalmistajat saattoivat 
markkinoille niin sanotun toisen sukupolven lääkkeen 40 prosentille otokseen kuuluneista 
perusteellisesti tutkituista lääkkeistä, joita koskeva yksinoikeus oli päättynyt vuosina 2000–
2007. Keskimäärin tällainen lääke tuotiin markkinoille vuosi ja viisi kuukautta ennen 
ensimmäisen sukupolven lääkkeeseen liittyvien yksinoikeuksien umpeutumista. Joissakin 
tapauksissa ensimmäisen sukupolven lääke vedettiin markkinoilta muutama kuukausi sen 
jälkeen, kun toisen sukupolven lääke oli saatettu markkinoille. Lähes 60 prosenttia 
tutkituista alkuperäisvalmistajien ja rinnakkaisvalmistajien välisistä 
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oikeudenkäyntimenettelyistä koski lääkkeitä, joiden ensimmäisen sukupolven valmiste oli 
vaihdettu toisen sukupolven valmisteeseen. 

Varmistaakseen toisen sukupolven lääkkeen onnistuneen markkinoille saattamisen 
alkuperäisvalmistajat panostavat huomattavasti markkinointiin. Tavoitteena on saada suuri 
osuus potilaista vaihtamaan lääkkeensä uuteen lääkkeeseen ennen kuin ensimmäisen 
sukupolven lääkkeistä pääsee markkinoille rinnakkaisvalmiste. Jos alkuperäisvalmistajat 
saavuttavat tavoitteensa, rinnakkaisvalmistajien mahdollisuudet saavuttaa merkittävä 
markkinaosuus heikkenevät huomattavasti. Jos taas rinnakkaisvalmistajat pääsevät 
markkinoille ennen kuin potilaat vaihtavat lääkkeensä, alkuperäisvalmistajien on vaikeaa 
saada lääkärit määräämään toisen sukupolven valmisteita ja/tai myydä niitä korkealla 
hinnalla. 

Patentin kannalta toisen sukupolven valmisteiden markkinoille saattaminen on usein 
valmisteltu huolellisesti, jotta varmistettaisiin, että ensimmäisen sukupolven lääkkeellä on 
asianmukainen suoja lääkkeen vaihtoon asti. Toisen sukupolven valmisteesta on myös 
jätettävä uudet patenttihakemukset. Vaikka keksinnöt yleensä syntyvätkin erillisissä 
vaiheissa, sidosryhmät toisinaan kritisoivat toisen sukupolven valmisteisiin liittyviä 
patentteja heikoiksi ja väittävät, että valmisteista saatava parannus tai lisähyöty potilaille on 
hyvin vähäinen (tai olematon). 

 

2.7. Rinnakkaisvalmistajiin suunnattujen käytäntöjen kumulatiivinen käyttö 
Monissa tapauksissa alkuperäisvalmistajat käyttivät kahta tai useampaa keinovalikoimaansa 
kuuluvaa keinoa samanaikaisesti ja/tai peräkkäin pidentääkseen lääkkeidensä elinkaarta. 
Näitä keinoja ovat muun muassa sekundaaristen patenttien hakeminen, patentteihin liittyvät 
yhteydenotot ja riita-asiat, oikeudenkäyntimenettelyt, patenttisopimusjärjestelyt ja 
vetoaminen eri viranomaisiin. Tietyt alkuperäisvalmistajat turvautuivat joidenkin 
lääkkeiden yhteydessä jopa kaikkien näiden keinojen kumulatiiviseen käyttöön. 

Näiden keinojen käytön laajuus riippuu lääkkeiden kaupallisesta merkityksestä. 
Toimialakohtainen tutkimus osoittaa, että tuotteen elinkaareen liittyviä keinoja käytetään 
enemmän myydyimpien lääkkeiden yhteydessä. 

Tuotteen elinkaareen liittyvien keinojen käyttö voi todennäköisemmin viivyttää 
rinnakkaislääkkeiden pääsyä markkinoille, ja usean välineen käyttö voi joskus johtaa 
kumulatiivisiin viivästyksiin. Yleisemmällä tasolla se saattaa merkittävästi lisätä 
oikeudellista epävarmuutta, mikä haittaa rinnakkaislääkkeen markkinoille pääsyä ja voi 
koitua hyvin kalliiksi julkiselle terveydenhuollolle ja viime kädessä kuluttajille. 

 

3. Alkuperäisvalmistajien välistä kilpailua koskevat kysymykset 
 
3.1. Patentointistrategiat 

Tutkimuksen alustavien havaintojen mukaan alkuperäisvalmistajat turvautuvat 
patentoinnissa puolustusstrategioihin. Tällöin patentilla pyrittiin ensisijaisesti estämään 
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uuden kilpailevan lääkkeen kehittäminen. Toimialakohtainen tutkimus osoittaa myös, että 
tällaisissa tapauksissa alkuperäisvalmistajilla ei ole ollut aikomusta hyödyntää tällaisia 
patentteja ja tuoda niiden kattamia uusia/paranneltuja lääkkeitä markkinoille. 

Puolustava patentointi voi palvella kahta tarkoitusta. Ensinnäkin sen avulla saadaan aikaan 
valvottavissa oleva oikeus, jolla voidaan estää kilpailijoita kehittämästä patentin kohdetta. 
Toiseksi patenttihakemuksen kohteesta tulee tunnettua tekniikkaa heti kun hakemus 
julkaistaan. Näin ollen muiden yritysten kaupallinen kiinnostus julkistetun keksinnön 
kehittämiseen voi loppua, sillä ne eivät enää voi saada patenttisuojaa kehitystyölleen. Jotkut 
yritykset myös totesivat käyttäneensä patentointia voidakseen tehdä lisenssisopimuksia. 

Alkuperäisvalmistajat myös mainitsivat jakamalla erotettujen patenttihakemusten 
haittaavan niiden tutkimus- ja kehittämishankkeita ja tekivät useita väitteitä niistä 
myönnettyjä patentteja vastaan. 

 

3.2. Patentteihin liittyvät yhteydenotot ja oikeudenkäyntimenettelyt 
Tutkimus paljastaa, että EU:n jäsenvaltioissa ainakin yhteensä 1 100 tapauksessa tutkittuun 
otokseen kuuluvaa lääkettä koskevan alkuperäisvalmistajan patentti saattaa olla 
päällekkäinen toisen alkuperäisvalmistajan T&K-ohjelman ja/tai tämän hallussa olevan 
lääkepatentin kanssa. Tämä päällekkäisyys voi estää alkuperäisvalmistajien 
tutkimustoimintaa merkittävästi, millä voi olla haitallisia vaikutuksia innovointiprosessiin. 

Useissa tapauksissa alkuperäisvalmistajat yrittivät sopia mahdolliset riita-asiat esimerkiksi 
tekemällä lisenssisopimuksen. Kuitenkin noin 20 prosentissa tapauksista, joissa pyydettiin 
lisenssiä, patentinhaltija kieltäytyi myöntämästä sitä. 

Tutkimuksen mukaan alkuperäisvalmistajat panivat vireille oikeudenkäyntimenettelyjä 
myös muita alkuperäisvalmistajia vastaan. Yritysten mukaan vuosina 2000–2007 aloitettiin 
yhteensä 66 tutkittavaan otokseen liittyvää patenttioikeudenkäyntiä 18 eri lääkkeestä. 
Patentinhaltijat ja alkuperäisvalmistajat, joiden väitettiin loukkaavan patenttia, aloittivat 
yhtä suuren osuuden oikeudenkäyntimenettelyistä. Oikeudenkäyntimenettelyistä 
64 prosenttia päättyi patenttisopimusjärjestelyyn. Tuomioistuimen tuomioon johtaneiden 
tapausten määrä oli suhteellisen pieni (13 tapausta 66:sta). Patentinhaltijat hävisivät 
suurimman osan (77 prosenttia) tapauksista, joista annettiin tuomioistuimen tuomio. 

 

3.3. Väitteet ja valitukset 
Tutkittavana olevaan otokseen kuuluneiden lääkkeiden osalta alkuperäisvalmistajat tekivät 
väitteitä lähinnä toistensa sekundaarisia patentteja vastaan vuosina 2000–2007. 

Alkuperäisvalmistajien tekemät väitteet muiden alkuperäisvalmistajien patentteja vastaan 
menestyivät hyvin. Kyseisenä ajanjaksona EPO antoi hyväksyvän lopullisen päätöksen 
89 prosentissa tapauksista (valituslautakunnan päätökset mukaan luettuina). 
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3.4. Patenttisopimusjärjestelyt ja muut sopimukset 
Tutkimus vahvistaa sen, että alkuperäisvalmistajat tekivät patenttisopimusjärjestelyjä 
muiden alkuperäisvalmistajien kanssa EU:ssa sopiakseen patenttikiistoihin, väitteisiin tai 
oikeudenkäyntimenettelyihin liittyvistä vaatimuksista. Vuosina 2000–2007 tutkittavana 
olevaan otokseen sisältyi 27 tällaista järjestelyä. Noin 67 prosentissa sopimusjärjestelyjä oli 
kyse lisenssisopimuksesta (ristiinlisensointi mukaan luettuna). 

Tutkimuksen alustavien havaintojen mukaan alkuperäisvalmistajat tekivät 
patenttisopimusjärjestelyjen lisäksi monia muitakin sopimuksia keskenään. 
Toimialakohtaisen kyselyn kattamalta ajalta ilmoitettiin yhteensä noin 
1 450 alkuperäisvalmistajien välistä sopimusta. Tiettyjen lääkkeiden osalta raportoitiin 
useita eri sopimuksia, joista suurin osa koski ennemminkin markkinointivaihetta kuin 
T&K-vaihetta. 

 

D. Sääntelykehyksestä esitetyt huomautukset 
Sidosryhmät kommentoivat innokkaasti sääntelykehystä, jota ne pitävät lääkealan kannalta 
ratkaisevana. Tässä esitetään tiivistelmä näistä huomautuksista tekemättä kuitenkaan vielä 
lopullisia johtopäätöksiä. 

1. Patentit 
Sekä rinnakkais- että alkuperäisvalmistajat tukevat vastauksissaan yhteisöpatenttia, sillä sen 
käyttöönotolla voitaisiin muuttaa nykyistä kallista ja hankalaa järjestelmää, joka koostuu 
erillisistä kansallisista patenteista. Molemmat puoltavat myös yhtenäisen 
patenttituomioistuinjärjestelmän luomista Eurooppaan. Se korvaisi nykyisen kansallisiin 
järjestelmiin perustuvan patenttioikeusjärjestelmän, joka on pirstaloitunut ja kallis. 

Huomattavan monet rinnakkaisvalmistajat ja myös jotkut alkuperäisvalmistajat vaativat 
EPOa varmistamaan, että myönnetyt patentit ovat korkealaatuisia, ja vastustamaan 
tehokkaasti patentointistrategioita, jotka voivat johtaa aiheettomiin viivytyksiin. 

Tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että kustannuksia voitaisiin vähentää ja tehokkuutta 
parantaa huomattavasti ottamalla käyttöön yhteisöpatentti ja luomalla yhtenäinen 
patenttituomioistuinjärjestelmä (jolloin vältyttäisiin esimerkiksi toisiaan olennaisesti 
vastaavien oikeudenkäyntien suurelta määrältä, tapausten erilaisilta ratkaisuilta ja useisiin 
kansallisiin patentteihin ja patenttioikeudenkäyntimenettelyihin liittyviltä kustannuksilta). 

 

2. Myyntilupa  
Yritykset, toimialajärjestöt ja virastot raportoivat myyntilupamenettelyissä olevista 
pullonkauloista, jotka voivat estää/viivyttää markkinoille pääsyä ja lisätä hallinnollista 
taakkaa. Kaikkiin yrityksiin kohdistuvien pullonkaulojen väitettiin johtuvan tiettyjen 
virastojen riittämättömistä resursseista. Rinnakkaisvalmistajiin kohdistuvien esteiden 
sanottiin johtuvan lähinnä arviointikriteereissä olevista ristiriitaisuuksista ja siitä, että jotkut 
sääntelyelimet ottavat huomioon sen, voiko rinnakkaisvalmiste loukata 
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alkuperäisvalmistajan patentteja (myyntiluvan kytkeminen patenttiin, ”patent linkage”), 
sekä tietojen paljastamisesta kilpailijoille. Myyntiluvan kytkeminen patenttiin on asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 ja direktiivin (EY) N:o 2001/83 perusteella laitonta. 

Etenkin jotkut alkuperäisvalmistajat tukisivat myyntilupamenettelyjen kansainvälistä 
yhdenmukaistamista. Tällä hetkellä Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä on merkittäviä eroja 
esimerkiksi lapsiin kohdistuvien tutkimusten osalta, mikä lisää kustannuksia ja viivytyksiä. 
Tässä asiassa onkin jo toteutettu toimenpiteitä. 

 

3. Hinnoittelu ja korvattavuus  
Alkuperäisvalmistajat valittivat erityisesti viivytyksistä ja epävarmuudesta, joita aiheutuu 
hinnoitteluun ja korvattavuuteen liittyvistä kansallisista menettelyistä. Niiden mukaan 
menettelyt voivat lyhentää niiden yksinoikeusaseman kestoa ja näin ollen pienentää niiden 
odotettavissa olevia tuottoja. Alkuperäisvalmistajat ilmoittivat viivytysten ja epävarmuuden 
syiksi muun muassa kansallisen päätöksentekomenettelyn hajanaisuuden sekä 
terveysteknologian arviointien ja rajatylittävän viitehintajärjestelmän yleistymisen. 

Myös rinnakkaisvalmistajat valittivat pääasiassa viivytyksistä. Niiden mukaan viivytykset 
eivät johdu pelkästään päätöksentekomenettelyistä vaan usein myös rinnakkaislääkkeiden 
hinnoitteluun ja korvattavuuteen liittyvistä lisävaatimuksista. Tietoja vaaditaan esimerkiksi 
patentointitilanteesta ja alkuperäis- ja rinnakkaisvalmisteen täydellisestä vastaavuudesta. 
Nämä lisävaatimukset näyttävät mahdollistavan alkuperäisvalmistajien puuttumisen asiaan, 
mikä pidentää valmisteiden tosiasiallisen yksinoikeuden kestoa. 

Alkuperäisvalmistajat ilmoittivat lisäksi olevansa huolissaan erityiskäytännöistä, joilla 
pyritään hallitsemaan lääkemenoja. Näistä mainittiin erityisesti lääkkeiden 
viitehintajärjestelmä (ja patenttisuojattujen lääkkeiden sisällyttäminen viitehinnoittelun 
piiriin). Rinnakkaisvalmistajat sen sijaan tukisivat tämän käytännön soveltamista 
laajemminkin, sillä se saattaa helpottaa rinnakkaislääkkeiden pääsyä markkinoille. 

 

E. Julkinen kuuleminen 

Kilpailun pääosasto pyytää sidosryhmiä ottamaan kantaa alustavassa raportissa esitettyihin 
toimialakohtaisen tutkimuksen alustaviin havaintoihin. Sidosryhmiä pyydetään esittämään 
tätä raporttia koskevat kommenttinsa viimeistään 31. tammikuuta 2009. Kaikki kommentit 
on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen COMP-SECTOR-PHARMA@ec.europa.eu. 

Toimialakohtaisen tutkimuksen loppuraportti on määrä julkaista keväällä 2009. 
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