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ÖSSZEFOGLALÓ 

A. Bevezetés és áttekintés 
A gyógyszeripar rendkívül fontos az európai lakosok egészségének szempontjából. A 
pácienseknek biztonságos, innovatív és megfizethető gyógyszerekre van szükségük. A 
vényköteles és vénynélküli gyógyszerek piaci értéke gyártelepi áron meghaladja a 138 
milliárd eurót, kiskereskedelmi áron pedig 214 milliárd eurónak felel meg. Ez 2007-ben 
lakosonként megközelítőleg 430 eurónyi kiskereskedelmi kiadásnak felelt meg. 

2008 januárjában az Európai Bizottság a közösségi versenyszabályok (az EK-Szerződés 81. 
és 82. cikke) alapján ágazati vizsgálatot indított a gyógyszeriparban, mivel az innovatív és a 
generikus gyógyszerek piacán a verseny esetleges korlátozására, illetve torzulására utaló 
jeleket találtak. E gyanú alapját az képezte, hogy a piacra kerülő gyógyszerújdonságok 
száma alapján innovációs csökkenési tendencia mutatkozott, és több esetben a vártnál 
később kerültek piacra generikus gyógyszerek. Az előzetes jelentés megerősíti, hogy 
kevesebb új vegyi anyag kerül a piacra, hogy késedelmes a generikus gyártók piacra lépése, 
és rámutat ennek néhány lehetséges okára. 

Az előzetes jelentés célja nem az, hogy az egyes vállalkozások által elkövetett hibákat 
azonosítsa, és nem kívánja megítélni, hogy a jelentésben ismertetett bizonyos magatartások 
sértik-e a közösségi versenyszabályokat. A jelentés tényanyagot szolgáltat a Bizottságnak 
ahhoz, hogy eldöntse, szükség van-e további intézkedésekre. 

A vizsgálat a 2000–2007-es időszakra vonatkozik, és 219 gyógyszerből álló mintára 
irányuló vizsgálatot takar. Az előzetes jelentés fő megállapításai az alábbi témákhoz 
kapcsolódnak: 

Az innovatív és a generikus gyógyszergyártók közötti verseny 

Az előzetes jelentés hangsúlyozza, hogy a gyógyszeriparban kulcsszerep jut a 
szabadalmaknak, mivel lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy visszanyerjék gyakran 
igen jelentős mértékű befektetéseiket, és kifizetődjenek innovációs erőfeszítéseik. 

A jelentés azt is megállapította, hogy az innovatív gyógyszergyártók olyan stratégiákat 
(több elemből álló eszköztárat) hoztak létre és alkalmaztak, amelyek a saját maguk 
gyártotta gyógyszerekből befolyó bevétel fenntartására irányultak. Bár a késedelmeket más 
is okozhatja, az említett stratégiák sikeres alkalmazása késleltetheti vagy 
megakadályozhatja a generikus gyógyszerek piacra kerülését. A megfigyelt stratégiák 
között találhatók a következők: egyazon gyógyszerre vonatkozóan EU-szerte 1300 
szabadalmi bejelentés benyújtása (ún. halmozott szabadalmaztatás); szabadalmi jogvita 
kezdeményezése a generikus gyógyszergyártókkal, amelynek eredményeként 
megközelítőleg 700 peres eljárásra került sor; a generikus gyógyszergyártók piacra való 
belépését késleltető egyezségek kötése e gyártókkal; valamint közbeavatkozás a generikus 
gyógyszerek engedélyeztetési eljárása folyamán. A generikus gyógyszerek késedelmes 
piacra kerülése jelentős többletköltségeket róhat az egészségügyi állami kiadásokra és 
végső soron a fogyasztókra. 



 4

Az ágazati vizsgálat megerősíti, hogy a generikus gyógyszerek sok esetben a várhatónál 
később kerülnek piacra. A vizsgált mintát nézve a 2000–2007 között kizárólagosságukat 
vesztett gyógyszerek esetében a szabadalom lejárta után súlyozott átlagban hét hónap telt el 
a piacra kerülésig, és még a legértékesebb gyógyszerek esetében is megközelítőleg négy 
hónap kellett ehhez. A mintában szereplő, 2000 és 2007 között lejárt szabadalmú 
gyógyszerek ára átlagosan közel 20%-kal csökkent az első generikus gyógyszer piacra 
kerülését követő évben. Bizonyos tagállamokban, egyes gyógyszerek kivételes esetében 
azonban az árszintcsökkenés a 80–90%-ot is elérte. A 17 tagállamban mintegy 50 milliárd 
eurónyi összesített kiadást képviselő vizsgált gyógyszerminta alapján (a 2000–2007-es 
időszakban kizárólagosságukat vesztett termékek esetében) az előzetes jelentés 
megállapította, hogy a generikus gyógyszerek piacra kerülésének elmaradása ennél 14 
milliárd euróval magasabb kiadást eredményezett volna. Ha azonban a generikus 
gyógyszerek késés nélkül piacra kerültek volna, akkor további 5%-kal csökkenhetett volna 
az érintett gyógyszerekkel kapcsolatos kiadás, és mintegy 3 milliárd euróval nőtt volna a 
megtakarítás összege. A vizsgálat megállapításai alapján a kérdéses magatartások 
hozzájárultak e késéshez. 

Az innovatív gyógyszergyártók közötti verseny 

A vizsgálat előzetes megállapításai szerint az innovatív gyártók defenzív szabadalmi 
stratégiát alakítanak ki és alkalmaznak, elsősorban azzal a céllal, hogy az új versenytárs 
termékek kifejlesztését megakadályozzák. Ez a gyógyszergyáraknál keletkező magasabb 
költségek (pl. jogdíjak) vagy késések révén akadályozhatja az innovációt. 

A keretszabályozás 

A vizsgálat során az érdekelt felek számos megjegyzést tettek a keretszabályozással 
kapcsolatban, kiemelve az általuk tapasztalt nehézségeket és a hiányosságokat. A generikus 
és az innovatív gyógyszergyártók egyetértenek abban, hogy egységes közösségi 
szabadalomra van szükség, valamint egységes és szakosodott európai szabadalmi bíróságot 
kell létrehozni. A vizsgálat előzetes megállapításai alátámasztják ezeket a véleményeket. A 
különböző érdekeltek kiemelték a gyógyszerek engedélyeztetésére és forgalmazására 
vonatkozó eljárásokban szerintük fennálló szűk keresztmetszeteket is (beleértve az árazási 
és visszatérítési státuszt), amelyek szintén hozzájárulhatnak a termékek piacra kerülésében 
mutatkozó késésekhez. 
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B. A gyógyszeripari piac jellemzői 
 
1. Fő piaci jellemzők 
 
1.1. A piac szerkezete 
 

A gyógyszeriparban meghatározó szerepet tölt be a K+F, az ágazat pedig erősen 
szabályozott. A kínálati oldalon két gyártótípus található: Az úgynevezett innovatív 
gyógyszergyártók az innovatív gyógyszerek kutatásával, fejlesztésével, gyártásával, 
forgalmazásával és kínálatával foglalkoznak. E termékek többnyire szabadalmi oltalom 
alatt állnak, amely az innovációt jutalmazza, és ösztönzőt szolgáltat a további kutatáshoz. A 
szabadalmi oltalom lejártakor az innovatív gyógyszergyártók elveszítik az adott gyógyszer 
gyártására és forgalmazására vonatkozó kizárólagos jogaikat, és piacra léphetnek a 
generikus gyártók az eredeti gyógyszernek megfelelő gyógyszerekkel – általában 
alacsonyabb áron. Ez visszafogja az állami egészségügyi költségvetést, hozzájárul a 
fogyasztói jólét növekedéséhez, és további innovációra ösztönöz. 

Az innovatív gyógyszergyártók és a K+F: A 2000–2007-es időszakban az innovatív 
gyógyszergyártók átlagosan a vényköteles gyógyszerekből származó forgalmuk 17%-át 
költötték K+F-re világszerte (az alapkutatásra – lehetséges új gyógyszerek azonosítására – 
azonban megközelítőleg csak e forgalom 1,5%-át fordították, a maradékot a (pre-)klinikai 
vizsgálatokra és tesztekre költötték). A marketing- és promóciós tevékenységekre fordított 
kiadások a forgalom 23%-ának feleltek meg, azaz a teljes, kutatásra fordított összeget 
annak egy harmadával haladták meg. A vizsgálat megerősíti, hogy a nagy innovatív 
gyógyszergyárak eladásának és nyereségének jelentős része néhány „kasszasiker” 
gyógyszerből származik (azaz olyan gyógyszerekből, amelyek globális éves forgalma 
meghaladja az 1 milliárd amerikai dollárt). Az elmúlt években számos kasszasiker 
gyógyszer szabadalmi oltalma járt le, és a következő években még több esetben lesz így. 
Más tényezőkkel együtt ez arra motiválja az innovatív gyógyszergyártókat, hogy 
meghosszabbítsák a hatalmas bevételekkel járó időszakot. 

Generikus gyógyszergyártók: A generikus gyártók általában kisebbek az innovatív 
gyártóknál, és gyakran regionálisak. A nagy generikus gyártók nagy termékskálával 
rendelkeznek. Forgalmuk nagy része a szabadalmi oltalom alól kikerült kasszasiker 
termékeknek megfelelő gyógyszerekből származik. K+F tevékenységük korlátozott 
mértékű. 

A gyógyszerek iránti kereslet: A kereslet szempontjából a gyógyszeripar szokatlan abban a 
tekintetben, hogy a vényköteles gyógyszerek esetében nem a végső fogyasztó (a páciens) 
hoz döntést (hanem általában a felíró doktor, illetve bizonyos tagállamokban a 
gyógyszerész). A végső fogyasztó általában nem viseli közvetlenül a költségeket sem, 
mivel ezeket jellemzően az országos egészségpénztár fizeti. E különleges felépítés miatt a 
döntéshozók és a páciensek árérzékenysége rendszerint korlátozott. 
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1.2. A termék életciklusa 
Egy új gyógyszer életciklusa három különálló szakaszból áll: (1) a piaci bevezetésig tartó 
K+F szakasz; (2) a kizárólagosság bevezetése és elvesztése (azaz a szabadalom lejárta) 
közötti időszak; és (3) a kizárólagosság elvesztését követő szakasz, amikor a generikus 
gyógyszergyártók piacra léphetnek. 

Az első szakaszban a gyártók azonosítják a lehetséges új gyógyszereket, és intenzív 
preklinikai és klinikai vizsgálatnak vetik alá őket. A kérdőíves felmérésben részt vevő 
innovatív gyógyszergyártók nagymértékben (azaz a forgalmazás engedélyezésének 
szakaszában lévő új gyógyszerek több mint harmadánál) függnek a harmadik felek 
közreműködésével megvalósuló innovációktól. 

A második szakaszban az innovatív gyógyszergyártók forgalmazzák az általuk kifejlesztett 
gyógyszereket azzal a céllal, hogy a bevezetési költségek megtérüljenek és nyereségre 
tegyenek szert. A hatékony szabadalmi oltalom rendkívül fontos ezen üzleti modell 
fenntartásához, amely biztosítja a további innovációhoz szükséges ösztönzőket is. 

A kizárólagosság elvesztését követően piacra kerülhetnek a generikus gyógyszerek. A 
generikus gyógyszerek piaci részesedése jelentős eltéréseket mutat az egyes tagállamokban. 
Az eladások értékét nézve a generikus gyógyszerek részesedése Lengyelországban (56%), 
Portugáliában és Magyarországon (mindkét országban 32%) a legmagasabb, és Írországban 
(13%), Franciaországban (15%), valamint Finnországban a legalacsonyabb (16%). 

 

1.3. A generikus gyógyszer bevezetésének hatása 
A mintában szereplő, 2000–2007 között kizárólagosságát vesztett és mélyrehatóan vizsgált 
gyógyszerek mintegy felének akadt generikus versenytársa a szabadalom lejárta utáni évben 
(uniós átlag) . Értékben kifejezve e gyógyszerek az eladások 74%-át képviselik (a lejárat 
évében számolt forgalmi érték). 

A gyógyszerek kizárólagosságvesztése és az első generikus gyógyszer piaci megjelenése 
között átlagosan mintegy hét hónap telt el a teljes minta súlyozott átlagát alapul véve, a 
legértékesebb gyógyszerek esetében is körülbelül négy hónap, bár a gyógyszerek és a 
tagállamok között jelentős eltérések mutatkoztak. 

A generikus gyártók gyógyszereiket az innovatív gyógyszerek kizárólagosságvesztés előtti 
áránál átlagosan 25%-kal alacsonyabb áron forgalmazták. Két évvel piacra kerülésük után a 
generikus gyógyszerek ára átlagban 40%-kal maradt alatta az innovatív termék korábbi 
árának. A generikus gyártók – az eladott mennyiséget nézve – az első év végére 
megközelítőleg 30%-os, két év után 45%-os piaci részesedésre tettek szert. 

Azokon a piacokon, ahol a generikus gyógyszerek elérhetővé váltak, az egészségügyi 
rendszer átlagos megtakarításai (az innovatív és a generikus termékek súlyozott 
árindexének alakulásában mérve) az első generikus gyógyszer megjelenése után egy évvel 
meghaladják a 20%-ot, két évre rá pedig a 25%-ot (EU-átlag). A vizsgálat azonban azt 
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mutatja, hogy a generikus piacralépés hatásait nézve az egyes uniós tagállamok és az egyes 
gyógyszerek tekintetében jelentős különbségek állnak fenn. 

A 17 tagállamban mintegy 50 milliárd eurónyi összesített kiadást képviselő vizsgált 
gyógyszerminta alapján (a 2000–2007-es időszakban kizárólagosságukat vesztett termékek 
esetében) az előzetes jelentés megállapította, hogy a generikus gyógyszer piacra kerülése 
nélkül 14 milliárd euróval többet kellett volna költeni. Ha azonban a generikus gyógyszerek 
késés nélkül piacra kerültek volna, akkor további 5%-kal csökkenhetett volna az e 
gyógyszerekkel kapcsolatos kiadás, és mintegy 3 milliárd euróval nőtt volna a megtakarítás 
összege. 

 

2. A keretszabályozás 
A gyógyszeriparra nézve három szabálycsoport bír különös jelentőséggel: a szabadalmi 
szabályok, a forgalomba hozatali engedélyezés szabályai és a gyógyszerek 
árazására/árvisszatérítésére vonatkozó szabályok. 

 

2.1. Szabadalmak 
Európában a szabadalom bejelentésének napjától számítva 20 évig terjedhet a szabadalmi 
oltalom érvényessége. A gyógyszeriparban, ahol a szabadalom bejelentése és a piaci 
bevezetés között a többi ágazathoz viszonyítva jóval nagyobb időkülönbség áll fenn, 
kiegészítő oltalmi tanúsítvány bocsátható ki. Ez a már piacon lévő termék hatékony 
védelmét legfeljebb öt évvel hosszabbítja meg. 

A jelentős erőfeszítések ellenére sem közösségi szabadalom, sem közösségi szabadalmi 
joghatóság nem létezik. Az Európai Szabadalmi Hivatal központosított szabadalmi 
bejelentéseket kezel (valamint az engedélyezett szabadalomhoz kapcsolódó ellenvetéseket 
és fellebbezéseket). A szabadalom megítélése után azonban az európai szabadalom nemzeti 
szabadalmi jogok kötegévé változik, amelyet nemzeti bíróság előtt kell megtámadni. Ez 
eltérő nemzeti határozatokhoz vezethet, továbbá az eljárás valamennyi érintett résztvevő 
számára költséges és időigényes. 

 

2.2. Forgalomba hozatali engedélyek 
A közegészségügyi normák betartása érdekében a forgalomba hozatali engedélyezési 
eljárás során ellenőrzik a gyógyszerek biztonságos és hatékony voltát, illetve minőségüket. 
Új gyógyszer esetén be kell nyújtani a (pre-)klinikai vizsgálatok részletes eredményét. A 
generikus gyógyszerekre is kell forgalomba hozatali engedélyt kérni, de ha a generikus 
termék bizonyítottan azonos hatóanyagú a korábban engedélyezett gyógyszerrel, a 
kérelemhez nem kell mellékelni a részletes vizsgálati eredményeket. Az ilyen típusú 
egyszerűsített kérelem benyújtására azonban csak akkor van lehetőség, amikor az innovatív 
gyógyszergyártó (pre-)klinikai vizsgálati adatainak védelme megszűnt. 
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A forgalomba hozatali engedélyezési eljárásokat uniós jogszabályban rögzítették. 
Központosított kérelmezési eljárást követően a gyógyszert vagy engedélyezik az egész EU-
ban, vagy nemzeti eljárásokra kerül sor, amelyek végeztével a többi tagállamban 
kölcsönösen elismertethető nemzeti engedélyeket bocsátanak ki. 

 

2.3. Árképzés és visszatérítés 
A vényköteles gyógyszer árképzési és visszatérítési státuszát majdnem valamennyi 
tagállamban meg kell határozni a forgalomba hozatal előtt, amennyiben azt a 
társadalombiztosítási rendszer finanszírozza. Ennek hátterében az a célkitűzés áll, hogy 
ellenőrzés alatt tartsák a nemzeti egészségügyi költségvetéseket. 

Számos tagállam alkalmaz a generikus gyógyszerek eladását elősegítő olyan politikákat, 
amelyek összehangolják a keresleti és kínálati oldalon mutatkozó árképzési gyakorlatokat, 
például arra kötelezik a gyógyszerészeket, hogy mindig a legolcsóbb terméket kínálják. 
Egyes tagállamokban az egészségbiztosítók újabban igyekeznek leszorítani a gyógyszerek 
árát, például pályáztatással. 

 

C. Főbb megállapítások 
 
1. Termékek és szabadalmak 
 

A jelenlegi szabadalmi rendszer egyik legfontosabb használója a gyógyszeripari ágazat. Az 
Európai Szabadalmi Hivatalhoz (EPO) benyújtott, gyógyszeripari vonatkozású szabadalmi 
bejelentések száma 2000 és 2007 között közel kétszeresére nőtt. A feltevésekkel ellentétben 
a kasszasiker gyógyszerek szabadalmi portfólióiban a termék teljes élettartama alatt 
folyamatosan emelkedik a szabadalmi bejelentések száma, amely alkalmanként az első 
szabadalomtól számított oltalmi időszak vége felé meredeken nő. 

2. Az innovatív és a generikus gyógyszergyártók közötti verseny problémás pontjai 
Az innovatív gyártók többféle stratégiát alkalmaznak annak érdekében, hogy a lehető 
leghosszabb időre meghosszabbítsák gyógyszereik kereskedelmi életciklusát. 

 

2.1. A szabadalom bejelentésére, illetve érvényesítésére irányuló stratégiák 
A vizsgálat előzetesen megállapította, hogy az elmúlt években megváltoztak az innovatív 
gyógyszergyártók szabadalmi stratégiái. Az innovatív gyártók megerősítették, hogy céljuk 
olyan stratégiák kidolgozása, amelyek tágítják a szabadalmi oltalom hatókörét és 
időtartamát. 

Általánosan elterjedt stratégia az, hogy ugyanazon gyógyszerre több szabadalmat 
jelentenek be (ún. halmozott vagy összeragadt szabadalmaztatás). A vizsgálat során 
összegyűjtött dokumentumok megerősítik, hogy e stratégia fontos célkitűzése a generikus 
gyógyszerek piacra kerülésének késleltetése vagy megakadályozása. E tekintetben a 
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vizsgálat megállapítja, hogy egyes kasszasiker gyógyszereket akár 1300 szabadalom, illetve 
szabadalomkérelem is véd EU-szerte, és – a fent említettnek megfelelően – bizonyos 
szabadalmi bejelentésekre csak a gyógyszer életciklusának vége felé kerül sor. 

A halmozott szabadalmaztatás bizonytalanságban tartja a generikus gyártókat azzal 
kapcsolatban, hogy elkezdhetik-e egyáltalán és mikor a generikus gyógyszer kifejlesztését 
anélkül, hogy megsértenék a sok (új) szabadalom egyikét; bár a szabadalomtulajdonosok 
egymás között elismerik, hogy némely szabadalom nem túl erős. 

Az innovatív gyártók másik eszköze a részleges szabadalmi bejelentés. A részleges 
szabadalmi bejelentés lehetővé teszi a kérelmező számára, hogy az eredeti (alap-
)bejelentést részekre bontsa. A részleges bejelentés vizsgálata az alapbejelentés 
visszavonása vagy eltörlése után is folytatódik, ami növeli a generikus gyógyszergyártó 
jogi bizonytalanságát. 

A szabadalmi jogok bíróság előtt történő érvényesítése általában jogszerű: biztosítja a 
szabadalom betartását. A vizsgálat előzetes megállapítása azonban az, hogy a peres útra 
terelt jogvita hatékony eszköz lehet arra, hogy akadályokat támasszanak, főleg a kisebb 
generikus gyártók elé. Bizonyos alkalmakkor az innovatív gyártók a peres útra terelt 
jogvitát nem érdemszerűen ítélik meg, hanem csak elrettentő jelzésnek szánják a piacra 
lépő generikus gyártóknak. 

 

2.2. Szabadalommal kapcsolatos véleménycserék és perek 
A szabadalmakkal kapcsolatban az innovatív és a generikus gyártók 2000 és 2007 között 
bíróságon kívül legalább 1300 alkalommal léptek kapcsolatba egymással, illetve 
bonyolódtak jogvitába generikus termékek piaci belépése okán. A jogviták nagy többségét 
az innovatív gyártók kezdeményezték, többnyire elsődleges szabadalmukra hivatkozva, pl. 
figyelmeztető levél útján. 

Az innovatív és generikus gyártók közötti szabadalmi peres esetek száma 2000 és 2007 
között négyszeresére nőtt. A vizsgált gyógyszerekkel kapcsolatban összességében véve 700 
körüli, az innovatív és generikus gyártók közötti szabadalmi peres jogvitáról tettek 
jelentést. Ebből 149 esetben hozott a bíróság jogerős ítéletet. A szabadalmi per időtartama 
átlagban 2,8 év, ebben azonban jelentős eltéréseket találunk a tagállamok között. 

A bírósági ügyek többségét az innovatív gyártók kezdeményezték. A jogerős ítélettel 
végződő ügyek többségét (62%) azonban a generikus gyártók nyerték. A jogvita 
szakaszától eltérően az innovatív gyártók a per során visszavonták a másodlagos 
szabadalmakat. 

A pert gyakran több uniós tagállamban is megindították ugyanarra a gyógyszerre 
vonatkozóan. A jelentésben szereplő jogerős ítéletek 11%-ában az EU különböző 
tagállamaiban lévő két vagy több különböző bíróság egymásnak ellentmondó jogerős 
ítéletet hozott ugyanabban a szabadalmi érvényességre vagy annak megsértésére vonatkozó 
kérdésben. 
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Az innovatív gyártók 225 esetben kérték ideiglenes rendelkezések bevezetését, ilyen irányú 
kéréseiket 112 esetben hagyták jóvá. Átlagban 18 hónapra engedélyeztek ideiglenes 
rendelkezéseket. 

A 2000–2007-es időszakban az EU-ban szabadalmi peres ügy tárgyát képező 68 
gyógyszerhez kapcsolódó perköltség összege becslések szerint meghaladja a 420 millió 
eurót. 

 

2.3. Kifogások és fellebbezések 
Az ágazati vizsgálat megerősíti, hogy az EPO-nál mutatott kifogásemelési arány (azaz a 
100 engedélyezett szabadalomra jutó kifogások száma) a rendelkezésre álló összevethető 
adatok alapján következetesen magasabb a gyógyszeriparban, mint a szerves kémiában és 
az összes többi ágazatban (átfogó EPO-átlag). A vizsgált minta alapján a generikus gyártók 
majdnem kizárólag másodlagos szabadalmakat fellebbeztek meg. Az EPO (beleértve a 
fellebbezési tanácsokat) által 2000 és 2007 között hozott jogerős határozatok 
megközelítőleg 75%-ában nyertek a generikus gyártók: vagy elérték a szabadalom teljes 
visszavonását vagy pedig hatókörének csökkentését. 

Bár a generikus gyártók nagyon sikeresen élnek kifogással az innovatív gyártók ellen, a 
jogerős határozatok megközelítőleg 80%-a több mint két éves eljárás után született. A 
felszólalási eljárás (és a fellebbezési eljárás) időtartama jelentősen korlátozza a generikus 
gyártók azon képességét, hogy időben tisztázzák a lehetséges generikus termékekre 
vonatkozó szabadalom helyzetét. 

 

2.4. Vitarendezés és egyéb megállapodások 
A vizsgálat előzetes megállapításai megerősítik, hogy az innovatív és generikus gyártók az 
EU-ban a szabadalmi jogviták, kifogások vagy perek megoldására vitarendezési 
megállapodásokat kötnek egymással. 2000 és 2008 júniusa között több mint 200 
vitarendezési megállapodást kötöttek mintegy 49 gyógyszert érintően; e gyógyszerek 63%-
a olyan kelendő gyógyszer volt, amely 2000 és 2007 között veszítette el kizárólagosságát. 

A szabadalmi per rendezési lehetőségeinek mérlegelésekor az innovatív gyártók leginkább 
helyzetük erősségét vizsgálják, azaz a per megnyerésének, illetve elvesztésének 
valószínűségét, valamint a termék fontosságát az általános üzletmenet szempontjából 
(forgalom, piaci részesedés, egyéb piaci szereplők jelenléte stb.). A generikus gyártók 
leginkább arra figyelnek, hogy elkerüljék a hosszúra nyúló és bonyolult perből keletkező 
költségeket, valamint hogy megszüntessék a per tárgyához kapcsolódó bizonytalanságot. 

A szóban forgó elrendezett viták több mint felében az innovatív gyártó egyáltalán nem 
korlátozta a generikus gyártó piaci belépését. Az EU-ban létrejött vitarendezési 
megállapodások 48%-ában azonban korlátozták a generikus gyártó gyógyszerforgalmazási 
lehetőségeit. A megállapodások jelentős része – a korlátozásokon felül – meghatározta, 
hogy az innovatív gyártó pénzt utal át a generikus gyártónak, közvetlen kifizetés, licencdíj, 
forgalmazási megállapodás vagy egyéb egymás közötti megállapodás formájában. Az 
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innovatív gyártótól a generikus gyártó felé irányuló közvetlen kifizetésekre került sor több 
mint 20 vitarendezési megállapodás után, amelyek összértéke meghaladta a 200 millió 
eurót. 

Az Egyesült Államokban a Federal Trade Commission (Szövetségi Kereskedelmi 
Bizottság) ellenőrizte azokat a szabadalmi megállapodásokat, amelyek során az innovatív 
gyártó közvetlenül fizetett a generikus gyártónak, egyúttal pedig korlátozta a generikus 
gyártó saját gyógyszerének piacra lépését. 

Az innovatív gyártók és a generikus gyártók között a 2000–2007-es időszakban sok 
megállapodás jött létre a generikus gyógyszerek eladására/forgalmazására vonatkozóan. E 
megállapodások harmada olyan innovatív gyógyszerre vonatkozott, amely még 
kizárólagosságot élvezett. 

 

2.5. A generikus gyártó piaci belépését befolyásoló egyéb magatartások 
A vizsgálat előzetes megállapításai megerősítik, hogy számos esetben került sor arra, hogy 
az innovatív gyártók a szabadalmi hivataltól eltérő egyéb nemzeti hatóság előtt is 
beavatkoztak, például akkor, amikor a generikus gyártók forgalomba hozatali vagy 
árképzés-/visszatérítés-meghatározási engedélyért folyamodtak gyógyszereikre. Az 
innovatív gyártók azt állították, hogy a generikus termékek kevésbé biztonságosak, nem 
olyan hatékonyak, illetve rosszabb minőségűek. Azzal is érveltek, hogy a forgalomba 
hozatali engedélyek, illetve az árképzési és visszatérítési helyzet meghatározása sértheti 
szabadalmi jogaikat, bár a forgalomba hozatali engedélyt kibocsátó szervek ezt az érvet 
nem vehetik figyelembe. Az innovatív gyártók beavatkozásainak központjában gyakran 
néhány nagy forgalmú termék állt. 

Ha a szabadalommal kapcsolatban pert indítottak, akkor az innovatív gyártók állításait csak 
az ügyek 2%-ában hagyták jóvá, ami arra enged következtetni, hogy a generikus gyógyszer 
ellen felhozott érvek nem megalapozottak. Az innovatív gyártók az adatvédelemre 
vonatkozó esetekben is csak kevés sikert értek el. 

A generikus gyógyszerekkel kapcsolatos adminisztratív eljárásba beavatkozó innovatív 
gyártók által kezdeményezett beavatkozás, illetve peres jogvita késleltetheti a generikus 
gyógyszer piacra kerülését. A mélyreható vizsgálatnak alávetett mintával kapcsolatban úgy 
tűnik, hogy a forgalomba hozatali engedélyeket beavatkozás esetén átlagban négy hónappal 
később bocsátották ki. Az innovatív gyártók úgy vélik, hogy az ilyen magatartás révén 
jelentős többletbevételre sikerült szert tenniük. 

A vizsgálat előzetes megállapítása szerint az innovatív gyártók átlagban forgalmuk 23%-át 
fordították termékeik marketing és promóciós tevékenységeire. Kereskedelmi stratégiájuk 
részeként az innovatív gyártók nem csak reklámozzák gyógyszereiket az orvosok és egyéb 
egészségügyi szakemberek körében, hanem a jelek szerint a generikus gyógyszerek 
minőségét megkérdőjelező magatartást is folytatnak. 
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Végezetül a jelek arra mutatnak, hogy az innovatív gyártók megkísérlik befolyásolni a 
szóban forgó gyógyszerek gyártásához szükséges gyógyszeripari összetevők 
vonatkozásában a forgalmazási csatornát (nagykereskedők) és a beszerzési forrásokat. 

A gyógyszerek forgalmazásában új tendencia a patikával való közvetlen kapcsolat. Ennek 
folyamán a gyártó vállalat közvetlenül a gyógyszertárnak értékesíti a gyógyszert. Néhány 
érdekelt fél szerint ez a modell végső soron csökkenthetné a nagykereskedői szinten folyó 
versenyt, és megnehezíthetné a kisebb innovatív és generikus gyártók számára a piaci 
belépést. 

 

2.6. A követő termékekre vonatkozó életciklus-stratégiák 
A vizsgálat előzetes megállapításai szerint a mélyreható vizsgálatnak alávetett mintában 
szereplő, 2000 és 2007 között kizárólagosságukat vesztő gyógyszerek 40%-ának esetében 
az innovatív gyártók úgynevezett második generációs/követő gyógyszereket dobtak piacra. 
Ezek átlagban egy évvel és öt hónappal az első generációs termékre vonatkozó szabadalom 
lejárta előtt kerültek piacra. Néhány esetben az első generációs gyógyszert a második 
generációs termék piacra kerülése után néhány hónappal visszavonták. A vizsgálat 
keretében megvizsgált, az innovatív és a generikus gyártók közötti szabadalmi peres ügyek 
körülbelül 60%-a olyan gyógyszerekre vonatkozott, amelyeknél második generációs termék 
készült. 

A második generációs gyógyszer sikeres piaci indulása érdekében az innovatív gyártók 
intenzív marketingkampányt folytatnak azért, hogy a páciensek elkezdjék használni az új 
terméket még azelőtt, hogy az első generációs gyógyszer generikus megfelelője piacra 
kerülne. Ha ez az erőfeszítés sikerrel jár, akkor jelentősen csökken annak a valószínűsége, 
hogy a generikus gyártók jelentős piaci részesedésre tesznek szert. Ha azonban a generikus 
gyártó a páciensek gyógyszerváltása előtt lép piacra, akkor az innovatív gyártónak 
nehezebb meggyőznie az orvosokat, hogy a második generációs terméket írják fel, illetve 
nehezebb magas árat kapnia a második generációs termékért. 

A második generációs termék piaci bevezetését gyakran gondosan előkészítik szabadalmi 
szempontból, így biztosítva, hogy az első generációs gyógyszer megfelelő védelmet 
élvezzen a gyógyszerváltásig. A második generációs termékre új szabadalmi bejelentést 
kell benyújtani. Bár általánosan elfogadott tény, hogy az innováció gyakran egymást követő 
lépésekben valósul meg, az egyéb érdekelt felek néhány esetben úgy vélik, hogy a második 
generációs termékre vonatkozó szabadalom gyenge lábakon áll, és azzal érvelnek, hogy – 
ha egyáltalán – csak kismértékű javulás vagy haszon mutatkozik a páciensek számára. 

 

2.7. A generikus gyártókkal szembeni magatartások halmozása 
Több esetben is előfordul, hogy az innovatív gyártók gyógyszereik életciklusának 
meghosszabbítására kettő vagy annál több eszközt alkalmaznak az eszköztárból, 
párhuzamosan és/vagy egymás után. Az eszközök közé tartozik a másodlagos szabadalom, 
a szabadalomra vonatkozó kapcsolatfelvétel és jogvita, per, megállapodások, valamint a 
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különböző hatóságoknál történő beavatkozás. Egyes innovatív gyártók bizonyos 
gyógyszerek esetében valamennyi eszközt bevetették. 

Az, hogy milyen mértékben alkalmazzák ezeket az eszközöket, a gyógyszerek 
kereskedelmi jelentőségén múlik. Az ágazati vizsgálat rámutat, hogy a legjobban 
jövedelmező gyógyszerek esetében alkalmazzák a legtöbb életciklus-növelő eszközt. 

Az életciklus-növelő eszközök együttes használata növeli a generikus gyógyszer késői 
piacra kerülésének valószínűségét; több eszköz alkalmazása pedig halmozhatja a késéseket. 
Általánosságban mindez jelentősen növelheti a jogi bizonytalanságot, rontva ezzel a 
generikus gyártó piacra lépési esélyeit, és hatalmas összegekbe kerülhet a közegészségügyi 
költségvetéseknek, végső soron pedig a fogyasztóknak. 

 

3. Az innovatív gyógyszergyártók közötti verseny problémás pontjai 
 
3.1. Szabadalmi stratégiák 

A vizsgálat előzetes megállapításai szerint az innovatív gyártók úgynevezett defenzív 
szabadalmi stratégiákat alkalmaztak. Az ebbe a kategóriába tartozó szabadalmakat 
elsősorban arra használták, hogy megakadályozzák új, versenyképes gyógyszerek 
kifejlesztését. Az ágazati vizsgálat azt is kimutatta, hogy ilyen esetben az innovatív 
vállalkozások nem azért kérik ezeket a szabadalmakat, hogy új vagy továbbfejlesztett 
gyógyszert hozzanak piacra. 

A defenzív szabadalmazás két célt szolgálhat: Először is érvényesíthető jogot hoz létre, 
amely megakadályozhatja a versenytársakat abban, hogy az adott szabadalom tárgyának 
megfelelő terméket fejlesszenek ki. Másodszor, a szabadalmi bejelentés közzétételekor 
kijelöli a technika állását. Így a közzétett találmány kifejlesztése nem áll tovább érdekében 
más vállalatoknak, mivel saját fejlesztésükre már nem kapnának szabadalmi oltalmat. 
Néhány vállalkozás azt is közölte, hogy licencia-lehetőségek szerzésére használja a 
szabadalmi tevékenységeket. 

Az innovatív gyártók azt is megemlítették, hogy a részleges szabadalmi bejelentések 
zavarják K+F projektjeiket; az ilyen szabadalom engedélyezése után a gyártók számos 
esetben kifogást nyújtottak be. 

 

3.2. Szabadalommal kapcsolatos véleménycserék és perek 
Összességében a vizsgálat legalább 1100 olyan esetet sorol fel az uniós tagállamokban, 
amelyben az innovatív gyártónak a vizsgált mintában található gyógyszeréhez kapcsolódó 
szabadalma részben azonos más innovatív gyártó K+F programjával és/vagy 
szabadalmaival. Ezek az átfedések jelentős mértékben növelik annak lehetőségét, hogy az 
innovatív gyártók kutatási tevékenységük akadályoztatásával szembesüljenek, ami káros 
hatással van az innovációs folyamatra. 
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Több esetben az innovatív gyártók megpróbálták elrendezni a lehetséges jogvitákat, pl. 
licenciák útján. Az esetek megközelítőleg 20%-ában azonban a szabadalom tulajdonosa 
elutasította a licencia iránti kérelmet. 

A vizsgálat megállapította, hogy az innovatív gyártók peres eljárásokat kezdeményeztek 
más innovatív gyártók ellen. A vállalkozások a vizsgált mintával kapcsolatban a 2000–
2007-es időszakban összesen 66, szabadalommal kapcsolatos perről számoltak be, amelyek 
18 különböző gyógyszerre irányultak. A pereket egyenlő arányban kezdeményezték a 
szabadalomtulajdonosok és a szabadalmat állítólag sértő innovatív gyártók. Az esetek 64%-
ában a per vitaelrendezési megállapodással végződött. Viszonylag alacsony volt azon 
esetek aránya, amelyek jogerős ítélettel zárultak (66 esetből 13). A jogerős ítélettel záruló 
esetek többségében (77%) a szabadalom tulajdonosa elvesztette a pert. 

 

3.3. Kifogások és fellebbezések 
A vizsgált mintában található gyógyszerekhez kapcsolódóan 2000 és 2007 között az 
innovatív gyártók általában a többi gyártó másodlagos szabadalmait vitatták. 

Az innovatív gyártók nagyon sikeresen vitatták a többi innovatív gyártó szabadalmait. Az 
említett időszak alatt az EPO (beleértve a fellebbezési tanácsokat) által hozott végső 
határozatok megközelítőleg 89%-ában ők győzedelmeskedtek. 

 

3.4. Vitarendezés és egyéb megállapodások 
A vizsgálat megerősítette, hogy az innovatív gyártók a szabadalmi jogviták, kifogások vagy 
perek megoldására vitarendezési megállapodásokat kötnek egymással az EU-ban. A 2000–
2007-es időszakban a vizsgált mintához kapcsolódóan megközelítőleg 27 vitarendezési 
megállapodásról tettek jelentést. A vitarendezési megállapodások megközelítőleg 67%-a 
licencia-megállapodás volt (beleértve a keresztlicenszeket is). 

A vizsgálat előzetes megállapításaiból az is kiderül, hogy a vitarendezési megállapodások 
mellett az innovatív gyártók sok más megállapodást is kötöttek egymással. Összesen 1450, 
innovatív gyártók közötti megállapodásról számoltak be az ágazati vizsgálat során. Egyes 
gyógyszerek esetében a megállapodások széles skálájáról számol be a jelentés, amelyeknek 
többsége inkább a forgalmi időszakra vonatkozott, nem a K+F időszakra. 
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D. A jogi keretszabályozással kapcsolatos megjegyzések 
Az érdekeltek számos megjegyzést tettek a jogi keretszabályozás azon pontjaira 
vonatkozóan, amelyeket döntőnek tekintenek a gyógyszeripar számára. A jelentés azonban 
anélkül foglalja össze ezeket a megjegyzéseket, hogy végleges következtetéseket vonna le 
ebben a szakaszban. 

1. Szabadalmak 
Beadványaikban a generikus és az innovatív gyártók egyaránt támogatják az egységes 
közösségi szabadalom létrehozását azért, hogy elkerüljék a nemzeti szabadalomkötegek 
jelenlegi költséges és terhes rendszerét. Támogatják az egységes és szakosodott európai 
szabadalmi igazságszolgáltatás létrehozását is, amely a jelenlegi töredékes, költséges és 
nemzeti alapon zajló szabadalmi peres rendszer helyébe lépne. 

Számos generikus gyártó – és bizonyos mértékig az innovatív gyártók is – arra szólítja fel 
az EPO-t, hogy biztosítsa az engedélyezett szabadalmak kiváló minőségét, és hatékonyan 
lépjen fel az esetleg szükségtelen késésekhez vezető szabadalmi stratégiákkal szemben. 

A vizsgálat megállapítja, hogy a közösségi szabadalom és az egységes szabadalmi 
igazságszolgáltatás megteremtésével jelentős költség- és hatékonyságjavulás léphetne fel 
(pl. azáltal, hogy csökkenne a lényegében párhuzamos bírósági ügyek magas száma, a 
különböző eredménnyel zárult ügyek száma, továbbá a többszörös nemzeti szabadalommal 
és a nemzeti szabadalmi perekkel járó költségek). 

 

2. A forgalomba hozatal engedélyezése 
A vállalkozások, ipari társulások és ügynökségek akadályozó, késleltető tényezőket és 
adminisztratív terheket előidéző akadályokról számoltak be a forgalomba hozatali 
engedélyezési eljárások során. Valamennyi vállalkozás azt állította, hogy az akadályok oka 
az egyes szerveknél tapasztalható forráshiány. A generikus gyártók számára a következők 
jelentették a főbb akadályt: az értékelési szempontokban fennálló ellentmondások, a 
versenytársak hozzáférése az információkhoz, valamint az a tény, hogy néhány szabályozó 
testület azt is mérlegeli, hogy a generikus termék sérti-e az innovatív gyártó szabadalmát 
(szabadalomkapcsolás). A 726/2004/EK rendelet és a 2001/83/EK irányelv értelmében a 
szabadalomkapcsolás jogellenes. 

Egyes innovatív gyártók támogatnák a forgalomba hozatali engedélyezési eljárások további 
nemzetközi harmonizációját. Jelenleg jelentős különbségek állnak fenn az amerikai és az 
európai piac között, pl. a gyermekgyógyászati vizsgálatok terén, ami további költségeket és 
késéseket okoz. E tekintetben már tettek bizonyos erőfeszítéseket. 

 

3. Árképzés és visszatérítés 
Az innovatív gyártók különösen a nemzeti árképzési és visszatérítési eljárások miatti 
késésekre és bizonytalanságra panaszkodtak. Érveik szerint ez lerövidíti a szabadalmi időt, 
és jelentősen csökkenti az elvárt megtérülést. Az innovatív gyártók szerint a késések és 
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bizonytalanságok többek között a következő okokra vezethetők vissza: a nemzeti 
határozathozatali folyamat töredezettsége, az egészség-technológiai felmérések és a 
határokon túli referenciákkal dolgozó árképzési rendszerek széles körű alkalmazása. 

A generikus gyártók is a késésekre panaszkodnak leginkább. Szerintük a késések nem csak 
a határozathozatali eljárásokból adódnak, hanem a generikus gyógyszer árképzési és 
visszatérítési státuszának beszerzésére vonatkozó extra követelményekből, például a 
szabadalmi státuszra, illetve az innovatív és a generikus termék közötti teljes 
megfeleltethetőségre vonatkozó információk megszerzéséből. E követelmények lehetőséget 
nyújtanak az innovatív gyártóknak a beavatkozásra és az általuk gyártott termék tényleges 
szabadalmi időszakának meghosszabbítására. 

Az innovatív gyártók kétségeiket fejezték ki végezetül a kiadás-ellenőrzésnél alkalmazott 
konkrét magatartásokkal kapcsolatban is, elsősorban a gyógyászati referenciaár képzésére 
(és a szabadalmazott termékek bevonására) vonatkozóan. Másrészről a generikus gyártók 
viszont támogatnák e gyakorlat elterjedését, mivel megkönnyítené a generikus termékek 
piaci forgalomba hozatalát. 

 

E. Nyilvános konzultáció indítása 
A Versenypolitikai Főigazgatóság kéri az érdekelt feleket, hogy nyújtsák be az ágazati 
vizsgálatról készült előzetes jelentésben megfogalmazott észrevételekkel kapcsolatos 
véleményüket és megjegyzéseiket. Valamennyi érdekelt felet felkérjük arra, hogy az e 
jelentéssel kapcsolatos hozzászólásait legkésőbb 2009. január 31-ig juttassa el hozzánk. Az 
észrevételeket a következő e-mail címre kell elküldeni: COMP-SECTOR-
PHARMA@ec.europa.eu. 

Az ágazati vizsgálatról szóló zárójelentés várhatóan 2009 tavaszán készül el. 
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