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REZUMAT 

A. Introducere și prezentare generală 
Sectorul farmaceutic este vital pentru sănătatea cetățenilor europeni. Pacienții europeni 
trebuie sa aibă acces la medicamentele sigure, inovatoare și la un preț accesibil. Piața pentru 
medicamentele eliberate pe bază de rețetă și a celor fără rețetă valorează peste 138 de 
miliarde de euro la preț franco fabrică și 214 miliarde de euro la prețul de vânzare cu 
amănuntul. Acest lucru înseamnă o cheltuială cu amănuntul de aproximativ 430 de euro 
pentru fiecare cetățean european în 2007. 

În ianuarie 2008, Comisia Europeană a lansat o investigație sectorială pe piețele 
farmaceutice din UE, pe baza regulilor de concurență ale CE, (articolele 81 și 82 din 
Tratatul CE) deoarece informațiile referitoare la medicamentele inovatoare și generice au 
sugerat o eventuală restricționare sau denaturare a concurenței. Acest aspect a fost indicat 
de o diminuare a procesului de inovare, măsurată prin numărul de medicamente noi apărute 
pe piață, și de cazurile de intrare întârziată pe piață a medicamentelor generice, comparativ 
cu previziunile. Prezentul raport preliminar confirmă scăderea numărului de intrări pe piață 
a entităților chimice noi și întârzierea intrării pe piață a medicamentelor generice, subliniind 
câteva dintre cauzele posibile. 

Raportul preliminar nu încearcă să identifice încălcări ale anumitor societăți sau să ajungă 
la vreo concluzie în sensul că anumite tipuri de practici descrise în raport reprezintă 
încălcării ale legislației CE în domeniul concurenței. Acesta furnizează Comisiei o bază 
factuală pentru a stabili dacă este necesară sau nu luarea unor măsuri pe viitor.  

Analiza se referă la perioada 2000-2007 și implică investigarea unui eșantion de 219 de 
medicamente. Principalele constatări menționate în acest raport preliminar se referă la: 

Concurența dintre societățile inovatoare și societățile generice  

Raportul preliminar subliniază faptul că brevetele sunt un element-cheie în sectorul 
farmaceutic, întrucât acestea permit societăților să își rentabilizeze investițiile, de cele mai 
multe ori considerabile, și să fie recompensate pentru eforturile lor privind inovarea. 

De asemenea, raportul concluzionează că societățile inovatoare au conceput și au pus în 
aplicare strategii (un set de instrumente) în scopul asigurării unor surse de venit permanente 
pentru medicamentele acestora. Punerea în practică cu succes a acestor strategii poate avea 
efectul întârzierii sau blocării intrării medicamentelor generice pe piață, cu toate că acest 
fenomen se poate datora și altor motive. Strategiile observate cuprind depunerea unui 
număr de până la 1 300 de brevete pe teritoriul UE pentru un singur medicament (așa-
numitele „pachete de brevete”), intrarea în litigii cu societăți generice, determinând aproape 
700 de cauze având ca obiect brevetele, încheierea de acorduri amiabile cu societățile 
generice ceea ce poate întârzia intrarea medicamentelor generice pe piață și intervenția în 
procedurile naționale de aprobare a medicamentelor generice. Cheltuielile suplimentare 
determinate de întârzieri ale intrării pe piață a medicamentelor generice pot fi considerabile 
pentru bugetele alocate sănătății publice și, în cele din urmă, pentru consumator. 



 

 

Investigația sectorială confirmă că intrarea pe piață a medicamentelor generice survine, 
adesea, mai târziu decât se preconiza. În cazul eșantionului de medicamente care au făcut 
obiectul investigației și care au pierdut dreptul de exclusivitate între 2000 și 2007, perioada 
medie de intrare pe piață după pierderea dreptului de exclusivitate a fost de aproximativ 
șapte luni, în medie ponderată, în timp ce pentru medicamentele cu valoarea cea mai 
ridicată aceasta a fost de aproximativ patru luni. În medie, nivelul prețurilor pentru 
medicamentele din eșantion care au pierdut dreptul de exclusivitate în perioada 2000 – 2007 
a scăzut cu aproape 20% la un an de la intrarea pe piață a primului medicament generic. Cu 
toate acestea, scăderea nivelului prețurilor a fost de până la 80-90% pentru unele cazuri rare 
de medicamente în unele state membre.  Pe baza eșantionului de medicamente care a făcut 
obiectul investigației și care au pierdut dreptul de exclusivitate în perioada 2000-2007, 
cheltuielile totale legate de perioada de după expirarea exclusivității au reprezentat 
aproximativ 50 de miliarde de euro în această perioadă (în 17 state membre), raportul 
preliminar estimând că aceste cheltuieli ar fi fost mai mari cu 14 miliarde dacă 
medicamentele generice nu ar fi intrat pe piață. Cu toate acestea, dacă intrarea pe piață a 
medicamentelor generice s-ar fi produs fără întârzieri, economiile în urma acestor intrări ar 
fi putut fi mai mari cu aproximativ 3 miliarde de euro, reducând cu mai mult de 5% 
cheltuielile legate de aceste medicamente. Constatările investigației sugerează că practicile 
care au făcut obiectul investigației au contribuit la aceasta. 



 

 

Concurența dintre societățile inovatoare 

Constatările preliminare ale investigației sugerează, de asemenea, că societățile inovatoare 
dezvoltă și practică strategii de brevetare defensive în special pentru a bloca dezvoltarea de 
noi produse concurente. Acest comportament poate determina obstacole în calea inovațiilor, 
sub forma unor costuri mai mari pentru societățile farmaceutice concurente (de exemplu 
pentru redevențe), sau a unor întârzieri. 

Cadrul de reglementare 

Cu ocazia investigației, părțile interesate au făcut numeroase observații cu privire la cadrul 
de reglementare, evidențiind dificultățile și neajunsurile din punctul lor de vedere. 
Societățile generice și societățile inovatoare sunt de acord în ceea ce privește nevoia creării 
unui brevet comunitar unic și a unei instanțe unificate și specializate în materie de brevete 
în Europa. Constatările preliminare ale investigației sprijină aceste opinii. Diferite părți 
interesate evidențiază, de asemenea, ceea ce ei percep ca blocaje în procedura de aprobare și 
comercializare a medicamentelor (inclusiv stabilirea prețurilor și nivelul de rambursare) 
ceea ce poate contribui la întârzieri în aducerea produselor pe piață. 

 

B. Caracteristici de piață în sectorul farmaceutic 
 
1. Principalele caracteristici de piață 
 
1.1. Structura pieței 
 

Sectorul farmaceutic este axat pe activitatea de cercetare și dezvoltare și este foarte 
reglementat. În ceea ce privește oferta, există, în general, două tipuri de societăți. Așa 
numitele societăți „inovatoare” sunt active în procesele de cercetare, dezvoltare, fabricare, 
comercializare și furnizare a medicamentelor inovatoare. De regulă, acestea beneficiază de 
protecția unui brevet, necesară pentru a răsplăti inovația și pentru a stimula cercetarea 
viitoare. În momentul în care protecția asigurată prin brevet expiră, societățile inovatoare își 
pierd drepturile exclusive de fabricare și de comercializare a acestor medicamente, iar 
producătorii generici pot intra pe piață cu medicamente care sunt echivalente cu 
medicamentele originale, dar, în general, la prețuri semnificativ mai mici.  Acest lucru ajută 
la menținerea unui nivel adecvat al bugetelor alocate sănătății publice, contribuie la o 
creștere a bunăstării consumatorilor și încurajează continuarea procesului de inovare. 

Societățile inovatoare și cercetarea și dezvoltarea: în perioada 2000-2007, societățile 
inovatoare au cheltuit în medie 17% din cifra lor de afaceri provenită din medicamente 
eliberate pe bază de rețetă în activități de cercetare și dezvoltare la nivel mondial 
[aproximativ 1,5% din cifra de afaceri s-a cheltuit pentru cercetarea fundamentală - 
cercetare pentru identificarea unor posibile medicamente noi, restul, în mare parte, pe teste 
și studii (pre)clinice]. Cheltuielile legate de comercializare și publicitate au reprezentat 23% 
din cifra lor de afaceri, prin urmare, aproape cu o treime mai mult decât s-a cheltuit cu 
cercetarea și dezvoltarea în general. Investigația confirmă faptul că unele medicamente „de 



 

 

succes” (adică a căror cifră de afaceri anuală globală depășește 1 miliard de dolari 
americani) reprezintă o parte substanțială din vânzările și profitul marilor societăți 
inovatoare. În ultimii ani, o serie de medicamente de succes și-au pierdut protecția asigurată 
prin brevet, în viitorul apropiat urmând să își piardă protecția un număr mai mare de astfel 
de medicamente. În combinație cu alți factori, aceasta a stimulat societățile inovatoare să își 
extindă protecția pentru a beneficia în continuare de veniturile de pe urma produsului de 
succes. 

Societăți generice: societățile generice sunt, în general, de dimensiuni mai reduse decât 
societățile inovatoare și deseori cu precădere de tip regional. Societățile generice de 
dimensiuni mari au în portofoliu o gamă semnificativă de produse. Acestea obțin o cifră de 
afaceri în mare parte din medicamente echivalente cu produsele de succes a căror 
exclusivitate a expirat. Activitatea acestora în domeniul cercetării și dezvoltării este 
limitată.  

Cererea de produse medicamentoase: în privința cererii, sectorul farmaceutic este atipic 
prin faptul că, pentru medicamentele eliberate pe bază de rețetă, consumatorul final 
(pacientul) nu este nici factorul de decizie (în general acesta este doctorul care le prescrie 
și, în unele state membre, farmacistul)și nici nu suportă costurile în mod direct, deoarece 
acestea sunt, de obicei, acoperite de sistemul național de asigurări de sănătate. Datorită 
acestei structuri unice, există în general o sensibilitate limitată la preț a factorilor de decizie 
și a pacienților. 

 

1.2. Ciclul de viață al produsului 
Există trei etape distincte în ciclul de viață al unui medicament nou: (1) etapa de cercetare 
și dezvoltare, până la lansarea pe piață, (2) perioada dintre lansare și pierderea exclusivității 
(de exemplu expirarea brevetului) și (3) perioada ulterioară pierderii exclusivității, când 
societățile generice pot intra pe piață.   

Pe parcursul primei etape, societățile identifică posibile medicamente noi și le supun unor 
studii clinice și pre-clinice intense. Societățile inovatoare examinate se bazează în mare 
măsură (respectiv pentru mai mult de o treime din toate medicamentele noi în faza de 
aprobare pentru comercializare) pe inovațiile achiziționate de la terți.     

În cursul celei de-a doua etape, societățile inovatoare comercializează medicamentele pe 
care acestea le-au dezvoltat, în vederea compensării investițiilor directe și a realizării de 
profit. Asigurarea unei protecții eficiente a brevetului este esențială în susținerea acestui 
model comercial, care asigură existența unor stimulente pentru continuarea procesului de 
inovare.   

În urma pierderii exclusivității, medicamentele generice pot intra pe piață. Cota 
medicamentelor generice diferă semnificativ de la un stat membru la altul. Din punct de 
vedere valoric, cota produselor generice este cea mai ridicată în Polonia (56%), Portugalia 
și Ungaria (ambele 32%) și cea mai scăzută în Irlanda (13%), Franța (15%) și Finlanda 
(16%). 



 

 

 

1.3. Impactul intrării pe piață a medicamentelor generice 
Dintre medicamentele din eșantion care au făcut obiectul unei investigații suplimentare mai 
amănunțite și care și-au pierdut exclusivitatea în 2000-2007, aproximativ jumătate s-au 
confruntat cu o intrare pe piață a unui medicament generic în primul an (media UE).  
Măsurate din punct de vedere valoric, aceste medicamente reprezintă aproximativ 74% din 
vânzări (valoarea vânzărilor în anul expirării).   

Diferența medie de timp dintre data la care medicamentele și-au pierdut exclusivitatea și 
data primei intrări pe piață a medicamentelor generice a fost de aproximativ șapte luni 
pentru întreg eșantionul, ca medie ponderată, în timp ce pentru cele mai rentabile 
medicamente, aceasta a fost de aproximativ de patru luni, cu variații considerabile de la un 
stat membru la altul și de la un medicament la altul.   

Societățile generice au început să vândă medicamente generice pe piață la un preț care era, 
în medie, cu aproximativ 25% mai mic decât prețul medicamentelor inovatoare înainte de 
pierderea exclusivității. În primii doi ani de după intrarea pe piață, prețurile medicamentelor 
generice au fost, în medie, cu 40% mai mici decât prețul medicamentelor inovatoare. Cota 
de piață (din punct de vedere al volumului)  pe care societățile generice au obținut-o a fost 
de aproximativ 30% la sfârșitul primului an și de 45% după doi ani. 

Pe piețele în care medicamentele generice devin disponibile, economiile medii ale 
sistemului de sănătate (calculate prin dezvoltarea unui indice de preț ponderat pentru 
produsele inovatoare și cele generice) sunt de aproximativ 20% la un an după urmează 
intrarea pe piață a primului medicament generic, și de aproximativ 25% după primii doi ani 
(media UE). Cu toate acestea, investigația înregistrează diferențe semnificative în ceea ce 
privește efectul intrării pe piață a medicamentelor generice de la un stat membru al UE la 
altul și de la un medicament la altul. 

Pe baza eșantionului de medicamente care au făcut obiectul investigației și care au pierdut 
dreptul de exclusivitate în perioada 2000-2007, cheltuielile totale legate de perioada de 
după expirarea exclusivității au reprezentat aproximativ 50 de miliarde de euro în această 
perioadă (în 17 state membre), raportul preliminar estimând că aceste cheltuieli ar fi fost 
mai mari cu 14 miliarde dacă medicamentele generice nu ar fi intrat pe piață. Cu toate 
acestea, dacă intrarea pe piață a medicamentelor generice s-ar fi produs fără întârzieri, 
economiile în urma acestor intrări ar fi putut fi mai mari cu 3 miliarde de euro, reducând în 
continuare cheltuielile legate de aceste medicamente, cu mai mult de 5%.   

 



 

 

2. Cadrul de reglementare 
În sectorul farmaceutic, trei tipuri de norme sunt considerate în mod deosebit relevante, și 
anume normele privind brevetele, normele privind autorizațiile de comercializare și 
normele privind stabilirea prețurilor/rambursarea medicamentelor. 

 

2.1. Brevete 
În Europa, protecția asigurată prin brevet poate dura până la 20 de ani de la data depunerii 
cererii de brevetare. În sectorul farmaceutic, în cazul căruia perioada dintre depunerea unei 
cereri de brevetare și lansarea pe piață poate fi semnificativ mai lungă decât în alte sectoare, 
se pot elibera certificate de protecție suplimentară (CPS). Acestea prelungesc protecția 
efectivă a produselor existente deja pe piață cu maxim cinci ani. 

În ciuda unor eforturi semnificative, nu există nici un brevet comunitar și nici o instanță 
comunitară pentru brevete. Oficiul European de Brevete se ocupă de cererile centralizate de 
brevetare (precum și de procedurile de contestație și căile de atac referitoare la brevetele 
acordate). Cu toate acestea, odată acordat, brevetul european se transformă într-un fascicul 
de drepturi naționale de brevetare, care, în cazul în care fac obiectul unui proces, trebuie 
contestate la nivel național. Această situație poate duce la hotărâri divergente pronunțate la 
nivel național, presupunând costuri materiale și de timp pentru toate părțile implicate. 

 

2.2. Autorizații de comercializare 
Pentru menținerea standardelor de sănătate publică, procedurile de autorizare a 
comercializării verifică dacă medicamentele sunt sigure, eficiente și de bună calitate. Pentru 
un nou medicament, trebuie să se furnizeze rezultate detaliate ale testelor și studiilor 
(pre)clinice. Medicamentele generice necesită, de asemenea, autorizații de comercializare, 
dar cererile nu trebuie să prezinte din nou rezultatele detaliate ale studiilor, dacă se 
demonstrează că produsul generic este echivalentul unui medicament autorizat anterior. Cu 
toate acestea, cererile simplificate de acest gen sunt permise doar din momentul în care 
datele societății inovatoare privind testele și studiile (pre)clinice nu mai sunt protejate. 

Procedurile de autorizare a comercializării sunt reglementate de dreptul UE. Există o 
procedură centralizată de depunere a cererilor care determină autorizarea pentru întreg 
teritoriul UE sau proceduri naționale în urma cărora se acordă autorizații care pot beneficia 
de recunoaștere reciprocă în alte state membre. 

 

2.3. Stabilirea prețurilor și a nivelului de rambursare 
În aproape toate statele membre, stabilirea prețurilor și a nivelului de rambursare pentru un 
medicament care se eliberează pe bază de rețetă trebuie stabilit înainte de lansare, dacă 
acesta este finanțat în cadrul sistemului de securitate socială. Obiectivul de bază este 
menținerea controlului asupra bugetelor naționale alocate sănătății. 



 

 

O serie de state membre pun în aplicare politici de sprijinire a vânzării medicamentelor 
generice prin combinarea practicilor de stabilire a prețului la nivelul cererii și ofertei, cum 
ar fi obligația impusă farmaciștilor de a distribui întotdeauna cele mai ieftine produse. În 
anumite state membre, organismele de asigurare din domeniul sănătății au început de 
curând să se implice în controlarea prețurilor pentru medicamente, de exemplu prin 
intermediul procedurilor de licitație. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Principalele constatări 
 
1. Produse și brevete 
 

Sectorul farmaceutic este unul dintre principalii utilizatori ai sistemului existent de 
brevetare. Numărul cererilor de brevetare aferente sectorului farmaceutic depuse la Oficiul 
European de Brevete (OEB) aproape s-a dublat în perioada 2000-2007. Contrar celor ce s-
ar putea presupune, portofoliul de brevetare al medicamentelor de succes indică o creștere 
constantă a cererilor de brevetare pe parcursul ciclului de viață al unui produs. Ocazional, 
cererile înregistrează o creștere chiar mai accelerată la sfârșitul perioadei de protecție 
conferite de primul brevet. 

2. Concurența dintre societățile inovatoare și societățile generice – Aspecte importante 
Societățile inovatoare folosesc diferite strategii pentru a prelungi viața comercială a 
medicamentelor lor cât mai mult timp posibil. 

 

2.1. Depunerea de cereri pentru brevete și strategii de punere în aplicare a brevetelor 
Raportul preliminar al investigației constată că, în ultimii ani, societățile inovatoare și-au 
schimbat strategiile de brevetare. În special, societățile inovatoare confirmă faptul că au 
drept obiectiv dezvoltarea unor strategii de extindere a ariei de acoperire și a duratei 
protecției asigurate prin brevet. 

O strategie aplicată în mod obișnuit este depunerea mai multor brevete pentru același 
medicament (constituind așa-numitele „pachete de brevete” sau „grupuri de brevete”). 
Documentele colectate pe parcursul investigației confirmă că un obiectiv important al 
acestei strategii este întârzierea sau blocarea intrării pe piață a medicamentelor generice. În 
acest sens, investigația constată că anumite medicamente de succes sunt protejate de până la 
1 300 de brevete și/sau cereri în curs de brevetare pe tot teritoriul UE și că, după cum s-a 
menționat anterior, anumite cereri de brevetare intervin foarte târziu în ciclul de viață al 
unui medicament. 

Grupurile de brevete pot duce la incertitudine în rândul concurenților generici cu privire la 
momentul și la posibilitatea începerii dezvoltării unui medicament generic fără a încălca 
unul sau mai multor brevete (noi), chiar dacă titularii brevetelor recunosc, în particular, că 
este posibil ca protecția oferită de unele brevete să nu fie ridicată. 

Un al doilea instrument utilizat de către societățile inovatoare pare a fi depunerea cererilor 
de „divizare a brevetelor”. Cererile de divizare a brevetelor sunt instrumente care permit 
titularului cererii să scindeze, de exemplu, o cerere inițială (de brevetare). Examinarea 
cererilor de divizare continuă, chiar dacă cererea-mamă este retrasă sau revocată, ceea ce 
poate contribui la incertitudinea juridică a societăților generice.  

Punerea în aplicare a drepturilor de brevetare în instanță este în general legitimă, fiind un 
mijloc care asigură respectarea brevetelor. Cu toate acestea, raportul preliminar al 
investigației constată că procesele pot fi un mijloc eficient de creare a obstacolelor, în 



 

 

special pentru societățile generice de talie mai redusă. În anumite cazuri, societățile 
inovatoare nu folosesc procesele pentru rezultatul actului de justiție, ci mai degrabă ca un 
semn de descurajare a societăților generice nou intrate pe piață. 

 

2.2. Schimburile și litigiile privind brevetele 
În perioada 2000-2007, între societățile inovatoare și cele generice au existat cel puțin 1 300 de 
contacte și diferende extrajudiciare legate de brevete, privind lansarea produselor generice. 
Marea majoritate a diferendelor au fost inițiate de către societățile inovatoare, care cel mai 
adesea au invocat brevetele principale, de exemplu în scrisori de avertizare.  

Numărul litigiilor privind brevetele dintre societățile inovatoare și societățile generice a 
crescut de patru ori în perioada 2000-2007. În total, au fost raportate aproape 700 de litigii 
privind brevetele între societățile inovatoare și societățile generice, în legătură cu 
medicamentele investigate. Dintre acestea, au fost raportate 149 de litigii privind brevetele 
în care instanța a pronunțat hotărâri definitive. Durata de soluționare a litigiilor privind 
brevetele a variat foarte mult de la un stat membru la altul, durata medie fiind de 2,8 ani. 

Majoritatea cazurilor au fost inițiate de către societățile inovatoare. Cu toate acestea, 
societățile generice au avut câștig de cauză în majoritatea cazurilor în care s-a pronunțat o 
hotărâre definitivă (62%). Spre deosebire de etapa diferendelor, în cazul proceselor 
societățile inovatoare au invocat în primul rând brevetele secundare.  

Procesele au fost deseori inițiate în mai multe state membre ale UE în legătură cu același 
medicament. În 11% din hotărârile definitive raportate, două sau mai multe instanțe diferite 
din unul sau mai multe state membre ale UE au pronunțat hotărâri definitive conflictuale 
privind același aspect - stabilirea valabilității sau încălcarea brevetului. 

Societățile inovatoare au solicitat măsuri provizorii în 225 de cazuri și au beneficiat de 
astfel de măsuri în 112 cazuri. Durata medie a măsurilor provizorii pronunțate a fost de 18 
luni.  

În UE, costul total al proceselor în materie de brevete referitoare la 68 de medicamente în 
legătură cu care au fost raportate procese în perioada 2000-2007 este estimat la peste 420 
de milioane de euro. 

2.3. Contestații și căi de atac 
Investigația sectorială confirmă că rata contestațiilor (și anume, numărul de contestații 
depuse pentru 100 de brevete acordate) înaintate OEB este în mod considerabil mai mare 
decât variabila cea mai apropiată pentru sectorul farmaceutic, în raport cu rata sectorului 
chimiei organice și a tuturor celorlalte sectoare (media generală OEB). Conform 
eșantionului analizat, societățile generice au contestat, aproape exclusiv, brevete secundare. 
În perioada 2000-2007, acestea au câștigat în aproximativ 75% din hotărârile definitive 
pronunțate de către OEB (inclusiv camerele de recurs), fie prin revocarea brevetului, fie 
prin restrângerea domeniului de aplicare al acestuia.  



 

 

Cu toate că societățile generice au obținut multe succese în contestarea brevetelor 
secundare ale societăților inovatoare, în aproximativ 80% din cazuri pronunțarea unei 
decizii definitive a durat mai mult de doi ani. Durata procedurilor de contestare (inclusiv 
căile de atac) limitează considerabil capacitatea societăților generice de a clarifica cu 
promptitudine situația în materie de brevete a produselor generice potențiale. 

 

2.4. Acorduri amiabile și alte acorduri 
Constatările preliminare ale investigației confirmă că, în UE, societățile inovatoare și 
societățile generice au încheiat acorduri amiabile pentru a reglementa diferende, contestații 
sau litigii în materie de brevete. În perioada 2000 - iunie 2008, au fost încheiate peste 200 
de acorduri amiabile care se referă la aproximativ 49 de medicamente, dintre care 63% au 
fost medicamente cu cele mai bune vânzări, care și-au pierdut exclusivitatea în perioada 
2000-2007. 

În evaluarea posibilităților de încheiere a unui acord amiabil într-un litigiu în materie de 
brevete, societățile inovatoare acordă cea mai mare atenție consolidării poziției lor, și 
anume probabilitatea de a câștiga sau a pierde, precum și importanței produsului pentru 
ansamblul activității pe care o desfășoară (cifra de afaceri, cota de piață, prezența altor 
actori pe piață, etc.). Societățile generice sunt mai preocupate de reducerea costurilor care 
rezultă din procedurile contencioase îndelungate și complexe, precum și de înlăturarea 
incertitudinii inerente litigiilor în materie de brevete.  

În mai mult de jumătate din acordurile amiabile în cauză, societatea inovatoare nu a impus 
nicio restricție privind intrarea pe piață a medicamentelor generice. Cu toate acestea, în 
48% din acordurile amiabile referitoare la UE, capacitatea societății generice de a-și 
comercializa medicamentul este limitată. Un procent semnificativ al acordurilor amiabile a 
implicat – suplimentar restricțiilor – un transfer de valori de la societatea inovatoare la 
societatea generică, fie sub forma unei plăți directe, fie sub forma unei licențe, a unui acord 
de distribuție sau a unui „acord auxiliar”. În peste 20 de acorduri amiabile au fost efectuate 
plăți directe de la societățile inovatoare către societățile generice și valoarea totală a 
acestora a depășit 200 de milioane de euro. 

În SUA, Comisia Federală pentru Comerț a verificat acordurile amiabile în materie de 
brevete care implicau o plată directă efectuată de societatea inovatoare către societatea 
generică, coroborată cu o restricție impusă societății generice privind intrarea pe piață cu 
medicamentul propriu. 

În perioada 2000-2007, societățile inovatoare și societățile generice au încheiat numeroase 
acorduri privind vânzarea/distribuția medicamentelor generice. O treime din aceste acorduri 
a vizat medicamente generice care încă beneficiau de exclusivitate. 

 

2.5. Alte practici care afectează intrarea pe piață a medicamentelor generice 
Constatările preliminare ale investigației confirmă că, într-un număr semnificativ de cazuri, 
societățile inovatoare au intervenit pe lângă autorități naționale, altele decât oficiile de 



 

 

brevete. Societățile inovatoare au intervenit atunci când societățile generice au solicitat o 
autorizație de comercializare și stabilirea prețurilor/nivelul de rambursare a medicamentelor 
acestora. În intervențiile lor, societățile inovatoare au susținut că produsele generice erau 
mai puțin sigure, mai puțin eficiente și/sau de calitate inferioară. De asemenea, acestea au 
afirmat că autorizațiile de comercializare și/sau obținerea stabilirii prețului sau a nivelului 
de rambursare ar putea contraveni drepturilor lor de brevet, chiar dacă organismele de 
autorizare a comercializării pot să nu țină cont de acest argument. Adesea, intervențiile 
societăților inovatoare au vizat câteva produse cu cifră mare de afaceri. 

Atunci când aspecte legate de brevete au dat naștere unor litigii, cererile societăților 
inovatoare au fost acceptate în numai 2% din cazuri, ceea ce sugerează că motivele 
prezentate împotriva medicamentului generic nu au fost întemeiate. De asemenea, 
societățile inovatoare au înregistrat puține succese în cazurile privind exclusivitatea datelor. 

Intervenția și litigiile inițiate de societățile inovatoare, care intervin în procedurile 
administrative privind medicamentele generice, pot întârzia intrarea pe piață a 
medicamentelor generice. Pe baza eșantionului care a fost analizat în mod aprofundat s-a 
constatat că, în cazurile în care a avut loc o intervenție, autorizațiile de comercializare au 
fost acordate, în medie, cu patru luni mai târziu. Societățile inovatoare consideră că au 
obținut venituri suplimentare semnificative, ca urmare a unor astfel de practici.  

Constatările preliminare ale investigației evidențiază că societățile inovatoare au cheltuit în 
medie 23% din cifra lor de afaceri pentru activități de comercializare și promovare ale 
produselor lor. În cadrul strategiilor lor comerciale, societățile inovatoare nu își 
promovează pur și simplu propriile medicamente în rândul doctorilor și al altor specialiști 
din domeniul serviciilor de sănătate. Există, de asemenea, indicii ale unor practici care 
încearcă să pună sub semnul întrebării calitatea medicamentelor generice.  

În cele din urmă, există indicii conform cărora societățile inovatoare încearcă să influențeze 
canalele de distribuție (comercianți cu ridicata) și să asigure surse de aprovizionare pentru 
substanțele farmaceutice active necesare pentru producerea medicamentelor în cauză.  

Distribuția directă către farmacii (DDF) este o nouă tendință în distribuția medicamentelor. 
Prin DDF, societatea farmaceutică vinde medicamentele direct farmaciștilor. Conform unor 
părți interesate, acest model ar putea conduce, în cele din urmă, la o concurență scăzută la 
nivelul comerțului cu ridicata și, posibil, la îngreunarea intrării pe piață a societăților 
inovatoare și generice de talie mai redusă. 

 

2.6. Strategiile ciclului de viață pentru produsele de continuare 
Constatările preliminare ale investigației sugerează că, pentru 40% din medicamentele care 
au făcut parte din eșantionul selectat în scopul unei analize aprofundate și care și-au pierdut 
exclusivitatea în perioada 2000-2007, societățile inovatoare au lansat așa-numitele 
medicamente de a doua generație /medicamente de continuare. În medie, lansarea a avut loc 
cu un an și cinci luni înainte de pierderea exclusivității pentru produsul de primă generație. 
În unele cazuri, primul medicament a fost retras de pe piață la câteva luni după lansarea 
medicamentului de a doua generație. Aproape 60% din litigiile în materie de brevete între 



 

 

societățile inovatoare și societățile generice analizate în contextul investigației se referă la 
medicamente care au făcut obiectul unei treceri de la produse de primă generație, la 
produse de a doua generație. 

Pentru a lansa cu succes un medicament de a doua generație, societățile inovatoare au 
depus eforturi susținute de comercializare, în scopul atragerii unui număr însemnat de 
pacienți care să utilizeze noul medicament înainte de intrarea pe piață a versiunii generice a 
produsului de primă generație. În cazul în care această strategie este încununată de succes, 
scade semnificativ probabilitatea ca societățile generice să câștige o cotă de piață 
importantă.  În cazul în care, pe de altă parte, societățile generice intră pe piață înainte ca 
pacienții să utilizeze produsele de a doua generație, societățile inovatoare întâmpină 
dificultăți în a convinge doctorii să prescrie produsele lor de a doua generație și/sau să 
obțină un preț ridicat pentru acestea. 

Adesea, lansarea produselor de a doua generație este pregătită cu grijă din punct de vedere 
al brevetelor, pentru a se asigura că medicamentul de primă generație este în mod adecvat 
protejat până la realizarea efectivă a transferului. De asemenea, acesta necesită depunerea 
de noi cereri de brevete pentru produsele de a doua generație. În timp ce, în general, este 
recunoscut faptul că inovarea se realizează progresiv, câteodată brevetele referitoare la 
produsele de a doua generație sunt criticate pentru lipsa de consistență de către alte părți 
interesate, care argumentează că acestea prezintă doar minime îmbunătățiri sau avantaje 
suplimentare (în cazul în care există) pentru pacienți. 

 

2.7. Utilizarea cumulată a practicilor împotriva societăților generice 
În numeroase cazuri, societățile inovatoare utilizează în paralel și/sau în mod succesiv două 
sau mai multe instrumente din „setul” de care dispun pentru a prelungi ciclul de viață al 
medicamentelor lor. Aceste instrumente includ, în special, brevete secundare, contacte și 
diferende în materie de brevete, litigii, acorduri amiabile și intervenții în fața diferitelor 
autorități. În cazul unor medicamente, anumite societăți inovatoare au recurs chiar la 
utilizarea cumulată a tuturor acestor instrumente. 

Măsura în care sunt folosite aceste instrumente depinde de importanța comercială a 
medicamentelor. Investigația sectorială arată că, pentru cele mai bine vândute 
medicamente, se utilizează mai multe instrumente privind ciclul de viață. 

Utilizarea combinată a instrumentelor privind ciclul de viață poate mări probabilitatea 
întârzierii intrării pe piață a medicamentelor generice; întârzierile datorate utilizării mai 
multor instrumente pot fi, câteodată, cumulative. În sens mai general, aceasta poate 
determina o creștere semnificativă a incertitudinii juridice în detrimentul intrării pe piață a 
medicamentelor generice și poate afecta bugetele alocate sănătății publice și, în cele din 
urmă, consumatorii, care ar trebui să cheltuie sume semnificative. 

 



 

 

3. Concurența dintre societățile inovatoare – aspecte importante 
 
3.1. Strategii de brevetare 

Constatările preliminare ale investigației evidențiază că societățile inovatoare utilizează 
așa-numite „strategii de brevetare defensivă”. Brevetele care se încadrează în această 
categorie au fost utilizate, în principal, pentru blocarea dezvoltării unui nou medicament 
concurent. Investigația sectorială arată, de asemenea, că în astfel de cazuri societățile 
inovatoare nu intenționează să obțină brevetele respective pentru a introduce pe piață un 
medicament nou/îmbunătățit.  

Brevetarea defensivă poate avea două scopuri. În primul rând, aceasta oferă un drept 
executoriu care poate împiedica concurenții să dezvolte obiectul brevetului în cauză. În al 
doilea rând, aceasta creează un precedent din momentul publicării cererii de brevetare. Prin 
urmare, dezvoltarea invenției publicate ar putea înceta să mai fie de interes comercial 
pentru alte societăți, deoarece acestea nu vor putea obține protecția asigurată prin brevet. 
Unele societăți au specificat, de asemenea, că s-au implicat în activități de brevetare în 
scopul obținerii oportunităților de licență. 

De asemenea, societățile inovatoare au menționat că cererile pentru brevete divizionare le-
au afectat proiectele de cercetare și dezvoltare și că, odată acestea acordate, le-au contestat 
în mai multe cazuri. 

 

3.2. Schimburi și litigii în materie de brevete 
În total, investigația dezvăluie cel puțin 1 100 de cazuri în toate statele membre ale UE în 
care brevetele deținute de o societate inovatoare privind un medicament din eșantionul 
analizat s-ar putea suprapune cu un program de cercetare și dezvoltare și/sau brevetele unei 
alte societăți inovatoare. Această suprapunere riscă să blocheze activitățile de cercetare ale 
societăților inovatoare, cu efecte negative asupra procesului de inovare.  

În multe cazuri, societățile inovatoare au încercat să soluționeze eventualele diferende, de 
exemplu prin intermediul acordării de licențe. Cu toate acestea, în aproximativ 20% din 
cazurile de cereri de licență, titularul brevetului a refuzat să o acorde. 

Investigația constată că societățile inovatoare au inițiat procese împotriva altor societăți 
inovatoare. Referitor la eșantionul care a făcut obiectul analizei, în perioada 2000-2007 
societățile au raportat  un total de 66 de cazuri de litigii în materie de brevete, care au vizat 
18 medicamente diferite. Litigiul a fost inițiat în egală măsură de titularul brevetului și de 
societatea inovatoare care ar fi încălcat dreptul de brevet. În 64% din cazuri litigiile au fost 
finalizate prin acorduri amiabile. Numărul cazurilor în care s-a pronunțat o hotărâre 
definitivă a fost relativ mic (13 din 66). Titularii de brevete au pierdut majoritatea cazurilor 
(77%) în care s-au pronunțat hotărâri definitive. 

 



 

 

3.3. Contestații și căi de atac 
În perioada 2000-2007, în ceea ce privește eșantionul de medicamente care a făcut obiectul 
investigației, societățile inovatoare și-au contestat reciproc, în principal, brevetele 
secundare. 

Societățile inovatoare care au formulat obiecții au înregistrat un real succes în cazurile de 
contestare a brevetelor altor societăți inovatoare. În perioada respectivă, acestea au avut 
câștig de cauză în aproximativ 89% din hotărârile definitive pronunțate de către OEB 
(inclusiv camerele de recurs). 

 

3.4. Acorduri amiabile și alte acorduri 
Investigația a confirmat că societățile inovatoare au încheiat acorduri amiabile cu alte 
societăți inovatoare din UE pentru a soluționa diferende, contestații sau litigii în materie de 
brevete. În perioada 2000-2007 au fost raportate aproximativ 27 de acorduri amiabile 
referitoare la eșantionul care a făcut obiectul investigației. Aproximativ 67% din aceste 
acorduri amiabile au vizat un acord de licență (inclusiv acordarea reciprocă de licențe).  

În afara acordurilor amiabile, constatările preliminare ale investigației indică, de asemenea, 
că societățile inovatoare au încheiat multe alte acorduri între ele. În total, aproximativ 1 450 
de acorduri de tip societate inovatoare-societate inovatoare au fost raportate pe durata 
investigației sectoriale. În cazul anumitor medicamente, s-a raportat o gamă largă de 
acorduri, dintre care majoritatea vizau mai degrabă faza comercială, decât faza de cercetare 
și dezvoltare. 

 

D. Observații cu privire la cadrul de reglementare 
Părțile interesate au făcut numeroase observații cu privire la cadrul de reglementare pe care 
îl consideră esențial pentru sectorul farmaceutic. Cu toate acestea, raportul prezintă pe scurt 
aceste observații, fără a formula însă, în acest stadiu, concluzii definitive. 

1. Brevete 
În observațiile lor, atât societățile generice, cât și cele inovatoare, sprijină crearea unui 
brevet comunitar unic, în scopul înlocuirii sistemului actual, costisitor și greoi, care constă 
într-un pachet de brevete naționale. De asemenea, acestea s-au exprimat în favoarea creării 
în Europa a unui organism juridic de brevetare unificat și specializat, care să înlocuiască 
sistemul existent de soluționare a litigiilor în materie de brevete, fragmentat și costisitor, 
gestionat la nivel național. 

Un număr semnificativ de societăți generice – și, într-o anumită măsură, și societățile 
inovatoare - solicită OEB să se asigure că brevetele acordate sunt de înaltă calitate și să 
contracareze eficient strategiile de brevetare care pot duce la întârzieri inutile.  

Investigația sugerează că se pot realiza îmbunătățiri semnificative în materie de costuri și 
eficacitate prin crearea unui brevet comunitar și a unui organism juridic unificat de 



 

 

brevetare (de exemplu prin evitarea unui număr mare de acțiuni paralele în instanță, a 
soluționărilor divergente și a costurilor asociate brevetelor naționale multiple și litigiilor în 
materie de brevete naționale). 

 

2. Autorizații de comercializare  
Societățile, asociațiile industriale și agențiile au raportat blocaje în procedurile de autorizare 
a comercializării, care pot determina obstacole/întârzieri și poveri administrative. Toate 
societățile consideră că, aparent, blocajele au fost create de lipsa de resurse adecvate în 
anumite agenții. În cazul societăților generice s-a constatat că obstacolele au fost provocate, 
în principal, de discrepanțele dintre criteriile de evaluare și de faptul că unele organisme de 
reglementare analizează dacă produsul generic poate încălca brevetele societății inovatoare 
(gruparea brevetelor), precum și de divulgarea informațiilor către concurenți. Gruparea 
brevetelor este considerată ilegală în temeiul Regulamentului (CE) nr. 726/2004 și al 
Directivei (CE) nr. 2001/83. 

În special, anumite societăți inovatoare ar sprijini aprofundarea armonizării internaționale a 
procedurilor de autorizare a comercializării. În prezent există diferențe semnificative între 
piețele SUA și UE, de exemplu în ceea ce privește testările pediatrice, fapt care determină 
costuri și întârzieri suplimentare. S-au depus deja unele eforturi în această privință. 

 

3. Stabilirea prețurilor și nivelul de rambursare  
Societățile inovatoare au formulat obiecții în special în legătură cu întârzierile și 
incertitudinile create prin procedurile naționale de stabilire a prețurilor și de rambursare. 
Societățile inovatoare au susținut că acestea ar reduce perioada în care beneficiază de 
exclusivitate și, prin urmare, ar reduce beneficiile preconizate. Printre altele, societățile 
inovatoare au pus întârzierile și incertitudinile pe seama fragmentării proceselor decizionale 
naționale, a utilizării crescânde a evaluărilor tehnologiilor din domeniul sănătății și a 
utilizării la scară largă a sistemelor transfrontaliere de stabilire a prețurilor de referință.  

Întârzierile sunt, de asemenea, principala nemulțumire a societăților generice. Acestea 
argumentează că întârzierile se datorează nu numai procedurilor decizionale, ci și, adesea, 
cerințelor suplimentare în vederea stabilirii prețurilor și a nivelului de rambursare pentru 
medicamentele generice, de exemplu informații referitoare la statutul brevetului sau la 
echivalența completă dintre produsul inovator și cel generic. Aceste cerințe suplimentare 
par să ofere societăților inovatoare oportunități pentru a interveni și, prin urmare, a prelungi 
perioada de exclusivitate de facto a produsului lor.  

În cele din urmă, societățile inovatoare și-au exprimat preocuparea față de practicile 
specifice de control al cheltuielilor, în special stabilirea prețului de referință în domeniul 
terapeutic (și includerea produselor brevetate). Pe de altă parte, societățile generice ar 
sprijini utilizarea pe scară mai largă a practicii în cauză, deoarece aceasta poate facilita 
intrarea pe piață a produselor generice. 

 



 

 

E. Lansarea consultării publice 
Direcția Generală Concurență solicită opiniile și observațiile părților interesate referitor la 
constatările preliminare ale investigației sectoriale prezentate în raportul preliminar. Toate 
părțile interesate sunt invitate să își prezinte observațiile privind acest raport până la data de 
31 ianuarie 2009. Toate comentariile trebuie trimise la următoarea adresă de e-mail: 
COMP-SECTOR-PHARMA@ec.europa.eu. 

Raportul final al investigației sectoriale ar trebui publicat în primăvara anului 2009. 
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