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POVZETEK 

A. Uvod in pregled 
Farmacevtski sektor je ključnega pomena za zdravje evropskih državljanov. Evropski 
pacienti potrebujejo dostop do varnih, inovativnih in cenovno dostopnih zdravil. Trg za 
zdravila na recept in zdravila brez recepta je vreden več kot 138 milijard EUR v cenah 
franko tovarna in 214 milijard EUR v maloprodajnih cenah. To za vsakega državljana EU v 
letu 2007 pomeni približno 430 EUR maloprodajnih izdatkov. 

Evropska komisija januarja 2008 v skladu s pravili konkurence ES (člena 81 in 82 
Pogodbe ES) na farmacevtskih trgih EU začela sektorsko preiskavo, ker je bilo iz 
informacij o inovativnih in generičnih zdravilih razvidno, da bi bila lahko konkurenca 
omejena ali izkrivljena. To je bilo ugotovljeno na podlagi upada inovacij, ki se meri s 
številom novih zdravil, danih na trg, in na podlagi primerov zadrževanja vstopa generičnih 
zdravil na trg v primerjavi s pričakovanimi razmerami. V predhodnem poročilu so bili 
potrjeni upad števila novih kemičnih sestavin, ki so bile dane na trg, in zadrževanja vstopa 
generičnih zdravil na trg, navedeni pa so bili tudi nekateri morebitni vzroki. 

V predhodnem poročilu se ne skuša ugotavljati kršenja pravil posameznih podjetij ali 
sklepati, ali nekatere prakse, opisane v poročilu, kršijo konkurenčno pravo ES. Komisiji 
daje dejansko podlago, da se lahko odloči, če je nadaljnje ukrepanje potrebno.  

Preiskava se nanaša na obdobje 2000–2007 in vključuje preiskavo vzorca 219 zdravil. 
Glavne ugotovitve iz tega predhodnega poročila se nanašajo na spodnja vprašanja. 

Konkurenca med podjetji – originatorji in podjetji – generiki  

V predhodnem poročilu je poudarjeno, da so patenti ključnega pomena v farmacevtskem 
sektorju, ker podjetjem omogočajo, da si z njimi povrnejo pogosto zelo velike naložbe in da 
so nagrajena za svoja prizadevanja na področju inovacij. 

V poročilu je tudi navedeno, da so podjetja – originatorji oblikovala in izvajala strategije 
(„orodjarno“ instrumentov), s katerimi so nameravala zagotoviti nepretrgane tokove 
prihodkov za svoja zdravila. Čeprav lahko za zadrževanje vstopa generičnih zdravil na trg 
obstajajo drugi razlogi, ima lahko uspešno izvajanje teh strategij učinek zadrževanja ali 
preprečevanja takega vstopa. Med ugotovljenimi strategijami so tudi prijava do 1 300 
patentov v celotni EU v zvezi z enim samim zdravilom (t. i. „skupki patentov“), sprožanje 
sporov proti podjetjem – generikom, kar je privedlo do 700 primerov evidentiranih 
patentnih sporov, sklepanje sporazumov o poravnavi s podjetji – generiki, kar lahko zadrži 
vstop generičnega zdravila na trg, in poseganje v nacionalne postopke za odobritev zdravil 
– generikov. Dodatni stroški, ki nastajajo zaradi zadrževanja vstopa generičnega zdravila na 
trg, lahko bistveno vplivajo na javne zdravstvene blagajne in navsezadnje na potrošnika. 

Sektorska preiskava potrjuje, da generično zdravilo pogosto vstopi na trg pozneje, kot bi 
bilo pričakovati. Pri vzorcu preiskovanih zdravil, za katera so podjetja v obdobju od leta 
2000 do leta 2007 izgubila izključne pravice, je bilo povprečno na podlagi tehtanega 
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povprečja za vstop na trg po izteku izključnih pravic potrebno okoli sedem mesecev, pri 
čemer je tudi pri najdražjih zdravilih trajalo okoli štiri mesece. Eno leto po vstopu prvega 
generičnega zdravila so se cene zdravil v vzorcu, za katerega so v obdobju 2000–2007 
prenehale veljati izključne pravice, povprečno zmanjšale za skoraj 20 %. Vendar so se v 
redkih primerih cene za nekatera zdravila v nekaterih državah članicah zmanjšale celo za 
80–90 %. Na podlagi vzorca preiskovanih zdravil, za katerega so v obdobju 2000–2007 
prenehale veljati izključne pravice in ki je bil v zadevnem obdobju (v 17 državah članicah) 
po izteku izključnih pravic na trgu skupaj vreden okoli 50 milijard EUR, se v predhodnem 
poročilu ocenjuje, da bi bila njegova vrednost brez vstopa generičnih zdravil na trg višja za 
okoli 14 milijard EUR. Če pa bi generična zdravila vstopila na trg brez zamud, bi lahko z 
njihovim vstopom prihranili še okoli 3 milijarde EUR več, s čimer bi se odhodki za ta 
zdravila zmanjšali za več kot 5 %. Ugotovitve preiskave kažejo, da prakse, ki so bile 
predmet preiskave, na to vplivajo. 
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Konkurenca med podjetji – originatorji 

Predhodne ugotovitve preiskave kažejo tudi, da podjetja – originatorji razvijajo in izvajajo 
obrambne strategije patentiranja, in sicer v glavnem da bi preprečila razvoj novih 
konkurenčnih proizvodov. Zaradi tega lahko nastanejo ovire za inovacije v obliki višjih 
stroškov za konkurenčna farmacevtska podjetja (npr. licenčnine) ali zadrževanja vstopa 
zdravil na trg. 

Ureditveni okvir 

Med preiskavo so zainteresirane strani podale precejšnje število pripomb o ureditvenem 
okviru in opisale težave in pomanjkljivosti, ki so jih zaznale. Podjetja – generiki in podjetja 
– originatorji soglašajo, da je treba oblikovati enoten patent Skupnosti ter vzpostaviti 
enotno in specializirano sodstvo za področje patentov v Evropi. Predhodne ugotovitve 
preiskave ta stališča podpirajo. Več zainteresiranih strani je tudi navedlo, kje po njihovem 
nastajajo težave v postopkih za odobritev zdravil in njihovo trženje (vključno s statusom 
oblikovanja cen in povračil), kar lahko prispeva k zamudam pri dajanju proizvodov na trg. 

 

B. Značilnosti trga farmacevtskega sektorja 
 
1. Glavne značilnosti trga 
 
1.1. Struktura trga 
 

Notranjo dinamiko farmacevtskega sektorja določajo R&R, poleg tega pa je tudi močno 
reguliran. Na strani ponudbe obstajata dve vrsti podjetij. Tako imenovana „podjetja – 
originatorji“ so dejavna na področju raziskav, razvoja, proizvodnje, trženja in ponudbe 
inovativnih zdravil. Ta zdravila so običajno zaščitena s patenti, ki so potrebni, da se 
zagotovijo nagrada za inovacije in spodbude za raziskave v prihodnosti. Ko se izteče 
patentno varstvo, podjetja – originatorji izgubijo svoje izključne pravice proizvajanja in 
trženja teh zdravil in proizvajalci generičnih zdravil lahko vstopijo na trg z zdravili, ki so 
enakovredna originalnim, a so načeloma precej cenejša. To prispeva k omejevanju javnih 
zdravstvenih blagajn, izboljšanju blaginje potrošnikov in ustvarjanju spodbud za nadaljnje 
inovacije. 

Podjetja – originatorji in R&R: podjetja – originatorji so v obdobju 2000–2007 po svetu za 
R&R porabila povprečno 17 % svojih prihodkov od prodaje zdravil na recept (približno 
1,5 % prihodkov od prodaje je bilo porabljenih za temeljne raziskave – raziskave za 
ugotavljanje potencialnih novih zdravil, ostalo pa večinoma za (pred)klinične poskuse in 
preskuse). Odhodki za trženje in promocijske dejavnosti so znašali 23 % njihovega 
prometa, kar je približno za tretjino več, kot so ta podjetja porabila za R&R v celoti. 
Preiskava potrjuje, da nekaj prodajno zelo uspešnih zdravil (tj. katerih letni svetovni promet 
presega 1 milijardo USD) pomeni precejšen del prodaje in dobička velikih podjetij – 
originatorjev. Številnim prodajno zelo uspešnim zdravilom je v zadnjih letih poteklo 
patentno varstvo, v prihodnjih letih pa se jim bo pridružilo še več zdravil. Zaradi tega in 
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nekaterih drugih dejavnikov so bila podjetja – originatorji spodbujena, da podaljšajo 
obdobje, v katerem prejemajo prihodke od prodajno zelo uspešnih zdravil. 

Podjetja – generiki: podjetja – generiki so na splošno manjša od podjetij – originatorjev in 
pogosto delujejo v bolj regionalnem okviru. Velika podjetja – generiki proizvajajo veliko 
raznovrstnih proizvodov. Svoj promet v veliki meri ustvarjajo z zdravili, enakovrednimi 
prodajno zelo uspešnim zdravilom, za katera so prenehale veljati izključne pravice. Njihova 
dejavnost v zvezi z R&R je omejena. 

Povpraševanje po zdravilih: na strani povpraševanja je farmacevtski sektor nenavaden, saj 
pri zdravilih na recept končni uporabnik (pacient) ne sprejema odločitev o njihovem 
nakupu (praviloma o tem odloča zdravnik, ki predpiše zdravilo, v nekaterih državah 
članicah pa lekarnar). Končni potrošnik običajno nima neposrednih stroškov, saj te 
praviloma krijejo nacionalni sistemi zdravstvenega zavarovanja. Zaradi te izjemne strukture 
pacienti in tisti, ki odločajo o zdravilih, njihovo ceno običajno le malo upoštevajo. 

 

1.2. Življenjski cikel proizvoda 
V življenjskem ciklu novega zdravila so tri ločene faze: (1) faza R&R do uvedbe zdravila 
na trg; (2) obdobje med uvedbo proizvoda na trg in iztekom veljavnosti izključnih pravic 
(npr. iztek veljavnosti patenta) in (3) obdobje po izteku veljavnosti izključnih pravic, ko 
lahko podjetja – generiki vstopijo na trg.  

Podjetja v prvi fazi določijo potencialna nova zdravila in izvedejo intenzivna predklinična 
in klinična preskušanja. Podjetja – originatorji, za katera se je izvedla preiskava, so zelo 
odvisna (tj. več kot tretjina vseh novih zdravil v fazi odločanja o dovoljenju za trženje) od 
inovacij, pridobljenih od tretjih strank.   

V drugi fazi podjetja – originatorji tržijo zdravila, ki so jih razvila, da bi si povrnila 
predhodne naložbe in ustvarila dobiček. Učinkovito patentno varstvo je ključno za 
ohranjanje tega modela poslovanja, ki zagotavlja tudi spodbude za nadaljnje inovacije.  

Po izteku veljavnosti izključnih pravic lahko na trg vstopijo generična zdravila. Delež 
generičnih zdravil se po posameznih državah članicah zelo razlikuje. Delež generičnih 
zdravil je glede na vrednost največji na Poljskem (56 %), Portugalskem in Madžarskem (v 
obeh državah 32 %), najmanjši pa na Irskem (13 %), v Franciji (15 %) in na Finskem 
(16 %). 

 

1.3. Učinek vstopa generičnega zdravila na trg 
Kar zadeva zdravila iz vzorca, za katera je bila izvedena nadaljnja in poglobljena preiskava 
ter so se izključne pravice iztekle v obdobju 2000–2007, je v prvem letu po izteku 
veljavnosti izključnih pravic za približno polovico teh zdravil na trg vstopilo enakovredno 
generično zdravilo (povprečje EU). Izračunano glede na vrednost ta zdravila pomenijo okoli 
74 % prodaje (vrednost prodaje v letu izteka pravic).  
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Povprečno obdobje, ki je preteklo med datumom, na katerega so se za zdravila iztekle 
izključne pravice, in datumom prvega vstopa generičnega zdravila ter je bilo izračunano na 
podlagi tehtanega povprečja za celotni vzorec, je bilo okoli sedem mesecev. Isto obdobje je 
pri najdražjih zdravilih trajalo okoli štiri mesece, močno pa se je razlikovalo tudi po 
posameznih državah članicah in glede na različna zdravila.   

Podjetja – generiki so začela na trgu prodajati generična zdravila povprečno po 25 % nižji 
ceni od tiste, ki je bila določena za originalna zdravila pred iztekom izključnih pravic zanje. 
Dve leti po vstopu so bile cene generičnih zdravil povprečno 40 % nižje od cen nekdanjih 
originalnih zdravil. Tržni delež (glede na količino) podjetij – generikov je konec prvega leta 
znašal okoli 30 %, po dveh letih pa 45 %. 

Na trgih, na katere so vstopila generična zdravila, so se povprečno v enem letu po prvem 
vstopu generičnega zdravila na trg v sistemu zdravstvenega zavarovanja ustvarili prihranki 
(kakor je bilo izračunano na podlagi gibanja indeksa cen originalnih in generičnih 
proizvodov) v višini skoraj 20 %, po dveh letih pa v višini skoraj 25 % (povprečje EU). 
Vendar preiskava razkriva precejšnje razlike, kar zadeva učinke vstopa generičnih zdravil 
na trg v posameznih državah članicah EU in pri posameznih zdravilih. 

Na podlagi vzorca preiskovanih zdravil, za katerega so se v obdobju 2000–2007 iztekle  
izključne pravice in ki je bil v zadevnem obdobju (v 17 državah članicah) po izteku 
izključnih pravic na trgu skupaj vreden okoli 50 milijard EUR, se v predhodnem poročilu 
ocenjuje, da bi bila njegova vrednost brez vstopa generičnih zdravil na trg višja za okoli 
14 milijard EUR. Če pa bi generična zdravila vstopila na trg brez zamud, bi lahko z 
njihovim vstopom prihranili še okoli 3 milijarde EUR več, s čimer bi se odhodki za ta 
zdravila zmanjšali za več kot 5 %.  

 

2. Ureditveni okvir 
Za farmacevtski sektor so še zlasti pomembni trije sklopi pravil, in sicer patentna pravila, 
pravila za dovoljenja za promet ter pravila za oblikovanje cen zdravil in povračila zanje. 

 

2.1. Patenti 
V Evropi lahko patentno varstvo od datuma patentne prijave traja do 20 let. V 
farmacevtskem sektorju, v katerem je lahko obdobje med vložitvijo patentne prijave in 
uvedbo proizvoda na trg precej daljše kot v ostalih sektorjih, se lahko izdajo dodatni 
varstveni certifikati. Ti certifikati podaljšujejo dejansko varstvo proizvodov, ki so že na 
trgu, za največ pet let. 

Kljub velikim prizadevanjem zaenkrat še ni niti patenta Skupnosti niti pristojnosti 
Skupnosti za zadeve v zvezi s patenti. Evropski patentni urad se ukvarja s centraliziranimi 
patentnimi prijavami (ter z ugovori in pritožbenimi postopki, ki se nanašajo na odobrene 
patente). Vendar ko se evropski patent odobri, se spremeni v vrsto nacionalnih patentnih 
pravic, ki jih je na sodišču treba izpodbijati na nacionalni ravni. To lahko privede do 
različnih nacionalnih odločb ter je drago in dolgotrajno za vse zadevne zainteresirane strani. 
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2.2. Dovoljenja za promet 
Da bi ohranili standarde javnega zdravstva, se s postopki dodeljevanja dovoljenja za promet 
preverja, ali so zdravila varna, učinkovita in kakovostna. Za nova zdravila je treba 
predložiti podrobne rezultate (pred)kliničnih poskusov in preskusov. Dovoljenja za promet 
so potrebna tudi za generična zdravila, le da pri prijavi ni treba ponovno predložiti 
podrobnih rezultatov preskušanja, če je dokazano, da je generični proizvod enakovreden 
predhodno odobrenemu zdravilu. Takšne nepopolne prijave pa se lahko predloži šele, ko 
podatki podjetja – originatorja v zvezi s (pred)kliničnimi poskusi in preskušanji niso več 
zaščiteni. 

Postopke pridobivanja dovoljenj za promet ureja pravo EU. Obstajajo centralizirani 
postopki prijav, na podlagi katerih se dovoljenje odobri za celotno EU, ali nacionalni 
postopki, na podlagi katerih se dodelijo nacionalna dovoljenja za promet, ki jih lahko 
vzajemno priznajo v drugih državah članicah. 

 

2.3. Oblikovanje cen in povračila 
V skoraj vseh državah članicah je treba status oblikovanja cen in povračila v zvezi z 
zdravili na recept določiti pred uvedbo proizvoda na trg, če se ta proizvod financira v 
okviru sistema socialnega varstva. Cilj takega ravnanja je ohranjanje nadzora nad 
nacionalnimi zdravstvenimi blagajnami. 

Številne države članice so sprejele politike, ki podpirajo prodajo generičnih zdravil z 
združevanjem praks oblikovanja cen na strani povpraševanja in na strani ponudbe, kot je 
uvedba obveznosti za lekarnarje, da vedno izdajo najcenejši proizvod. V nekaterih državah 
članicah so zdravstvene zavarovalnice nedavno začele nadzorovati cene zdravil, npr. na 
podlagi javnih razpisov. 

 



 9

C. Glavne ugotovitve 
 
1. Proizvodi in patenti 
 

Farmacevtski sektor je eden od glavnih uporabnikov obstoječega patentnega sistema. 
Število patentnih prijav na Evropski patentni urad, povezanih s farmacevtskimi proizvodi, 
se je med letoma 2000 in 2007 skoraj podvojilo. V nasprotju s pričakovanji se v patentnih 
portfeljih prodajno zelo uspešnih zdravil med življenjskim ciklom proizvoda število 
patentnih prijav stalno povečuje. Občasno je povečevanje števila prijav še intenzivnejše 
proti koncu obdobja patentnega varstva, ki je bilo odobreno na podlagi prvega patenta. 

2. Konkurenca med podjetji – originatorji in podjetji – generiki – Vprašanja 
Podjetja – originatorji uporabljajo vrsto strategij, da bi trgovanje s svojimi zdravili 
podaljšala kakor dolgo je mogoče. 

 

2.1. Patentne prijave in strategije uveljavljanja pravic do patentov 
Predhodne ugotovitve preiskave kažejo, da so podjetja – originatorji v zadnjih letih 
spremenila svoje patentne strategije. Podjetja – originatorji so zlasti pritrdila, da 
nameravajo razviti strategije za razširitev in daljše trajanje patentnega varstva za svoje 
proizvode. 

Ena izmed pogosto uporabljenih strategij je prijava številnih patentov za isto zdravilo (ki 
skupaj sestavljajo t. i. „skupke patentov“ ali „patentno goščavo“). Dokumenti, ki so bili 
zbrani med preiskavo, potrjujejo, da je pomemben cilj te strategije zadrževati ali preprečiti 
vstop generičnih zdravil na trg. V tem smislu preiskava ugotavlja, da so posamezna 
prodajno zelo uspešna zdravila po celotni EU zaščitena z do 1 300 patenti in/ali patentnimi 
prijavami, ki še niso zaključene, ter da so, kakor je bilo omenjeno zgoraj, nekatere patentne 
prijave vložene zelo pozno v življenjskem ciklu zdravila. 

Zaradi skupkov patentov je lahko nejasno, ali lahko generični konkurenti začnejo razvijati 
generično zdravilo, ne da bi kršili enega od številnih (novih) patentov, oziroma kdaj bo to 
sploh mogoče, čeprav imetniki patentov v svojih internih dokumentih priznavajo, da 
nekateri od teh patentov morda niso močni. 

Drugi instrument, ki ga uporabljajo podjetja – originatorji, je prijava „deljenih patentov“. 
Prijave deljenih patentov so instrumenti, ki vlagatelju omogočajo, da na primer razdeli 
prvotno (matično) prijavo. Deljene prijave se preučujejo še naprej, tudi če se matična 
prijava umakne ali prekliče, kar lahko za generična podjetja pomeni dodatno pravno 
negotovost.  

Uveljavljanje patentnih pravic pred sodiščem je praviloma zakonito: pomeni sredstvo, s 
katerim se zagotovi spoštovanje patentov. Vendar pa predhodne ugotovitve preiskave 
kažejo, da so lahko pravni spori učinkovito sredstvo ustvarjanja ovir, zlasti za manjša 
generična podjetja. V nekaterih primerih lahko podjetja – originatorji pravne spore 
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uporabljajo ne toliko zaradi njihovih pozitivnih strani, ampak bolj kot znak odvračanja 
novih generičnih podjetij, ki vstopajo na trg. 

 

2.2. Izmenjave stališč v zvezi s patenti in sodno reševanje sporov 
Med letoma 2000 in 2007 so bila podjetja – generiki in podjetja – originatorji vpletena v 
vsaj 1300 zunajsodnih stikov in sporov v zvezi s patenti glede uvedbe generičnih 
proizvodov. Večji del sporov so začela podjetja – originatorji, ki so se najpogosteje 
sklicevala na svoje primarne patente, npr. v opozorilnih pismih.  

Število patentnih sporov med podjetji – originatorji in podjetji – generiki se je med letoma 
2000 in 2007 početverilo. Skupaj je bilo v zvezi s preiskovanimi zdravili ugotovljenih 
skoraj 700 primerov patentnih sporov med podjetji – originatorji in podjetji – generiki. Od 
tega je bilo 149 opredeljenih kot sporov, za katere je bila dosežena končna razsodba na 
sodišču. Trajanje patentnih sporov se je znatno razlikovalo po državah članicah, povprečno 
trajanje pa je bilo 2,8 let. 

Večino sodnih primerov so začela podjetja – originatorji. Vendar so podjetja – generiki 
dobila večino obravnav, v katerih je bila izrečena končna razsodba (62 %). Podjetja – 
originatorji so se za razliko od zunajsodnih sporov pri sodnih sporih sklicevala zlasti na 
sekundarne patente.   

Pogosto je bil sodni spor v zvezi z istim zdravilom sprožen v več različnih državah članicah 
EU.  V 11 % navedenih končnih razsodb je dvoje ali več sodišč v različnih državah EU 
izreklo nasprotujoče si končne razsodbe o enaki zadevi v zvezi z veljavnostjo patenta ali 
kršitvijo. 

Podjetja – originatorji so v 225 primerih zaprosili za začasno odredbo o prepovedi, ki je 
bila v 112 primerih tudi izdana.  Povprečno trajanje izdanih začasnih odredb o prepovedi je 
bilo 18 mesecev.  

Skupni strošek patentnih sporov v EU v zvezi s 68 zdravili, za katera je potekal spor v 
obdobju 2000–2007, naj bi presegal 420 milijonov EUR. 

 

2.3. Ugovori in pritožbe 

Sektorska preiskava je potrdila, da je stopnja ugovorov (to je število priglašenih ugovorov 
na 100 priznanih patentov), vloženih pri Evropskemu patentnem uradu, dosledno višja v 
najbližji razpoložljivi vrednosti za farmacevtski sektor kot pa za sektor organske kemije in 
v vseh sektorjih (splošno povprečje Evropskega patentnega urada). Na podlagi raziskanega 
vzorca so podjetja – generiki ugovarjala skoraj izključno sekundarnim patentom. Prevladala 
so v približno 75 % končnih odločitev Evropskega patentnega urada (vključno z odbori za 
pritožbe) med letoma 2000 in 2007, pri čemer je bil patent preklican ali pa je bil njegov 
obseg omejen.   
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Čeprav so podjetja – generiki zelo uspešna pri predložitvi ugovorov glede sekundarnih 
patentov podjetij – originatorjev, je bilo v približno 80 % primerov potrebnih več kot dve 
leti, da je bila sprejeta končna odločitev.    Trajanje ugovornih postopkov (vključno s 
pritožbami) znatno omejuje sposobnost podjetij – generikov, da pravočasno pojasnijo 
patentno situacijo potencialnih generičnih proizvodov. 

 

2.4. Poravnave in drugi dogovori 
Predhodne ugotovitve preiskave potrjujejo, da podjetja – originatorji in podjetja – generiki 
sklepajo sporazume o poravnavi v EU, da bi rešili nesoglasja v zunajsodnih sporih, 
ugovorih ali sodnih sporih glede patentov.  Med letom 2000 in junijem 2008 je bilo 
sklenjenih več kot 200 sporazumov o poravnavi glede 49 zdravil, od katerih je bilo 63 % 
takih z največjo stopnjo prodaje in pri katerih so med letoma 2000 in 2007 prenehale veljati 
izključne pravice.  

Pri oceni možnosti poravnave patentnih sporov se podjetja – originatorji osredotočajo 
predvsem na moč lastnega položaja, tj. verjetnost, da v sporu zmagajo ali izgubijo, ter na 
pomembnost proizvoda za njihovo splošno poslovanje (promet, tržni delež, prisotnost 
drugih udeležencev na trgu itd.). Podjetja – generiki se bolj osredotočajo na izogibanje 
stroškov, ki bi bili posledica dolgotrajnih in zapletenih sodnih postopkov, ter na 
odstranjevanje nejasnosti, ki so značilnost patentnih sodnih postopkov.   

V več kot polovici zadevnih poravnav podjetje – originator ni določilo nikakršnih omejitev 
glede vstopa generičnega zdravila na trg. Vendar je bila v 48 % sporazumov o poravnavi v 
zvezi z EU omejena sposobnost podjetja – generika, da trži svoje zdravilo. Znatni delež 
poravnav je poleg omejitve zajemal tudi prenos vrednosti od podjetja – originatorja na 
podjetje – generika, in sicer v obliki neposrednega plačila ali pa v obliki licence, sporazuma 
o dobavi ali stranskega sporazuma. Neposredna plačila so zajela več kot 20 sporazumov o 
poravnavi in skupni znesek teh neposrednih plačil podjetij – originatorjev podjetjem – 
generikom presegal 200 milijonov EUR. 

V ZDA je zvezni odbor za trgovino pregledal sporazume o poravnavi, ki so zajemali 
neposredno plačilo podjetja – originatorja podjetju – generiku ter ob tem podjetju - 
generiku omejevali dostop na trg s svojim proizvodom. 

Med letoma 2000 in 2007 so se podjetja - originatorji in podjetja - generiki odločila za 
veliko število sporazumov v zvezi s prodajo/dobavo generičnih zdravil. Tretjina teh 
sporazumov se je nanašala na originalna zdravila, za katera so še veljale izključne pravice. 

 

2.5. Druge prakse, ki vplivajo na vstop generičnih zdravil na trg 
Predhodne ugotovitve preiskave potrjujejo, da so v znatnem številu primerov podjetja – 
originatorji posredovala pri nacionalnih organih, ki niso patentni uradi. Podjetja – 
originatorji so posredovala, ko so podjetja – generiki zaprosila za dovoljenje za promet ali 
za oblikovanje cen oziroma določitev povračila v primeru svojih zdravil. Podjetja – 
originatorji so v svojih posredovanjih trdila, da so generični proizvodi manj varni, manj 
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učinkoviti in/ali slabše kakovosti. Trdili so tudi, da dovoljenje za promet in/ali dodelitev 
možnosti novega oblikovanja cene oziroma določitve povračila lahko krši njihove patentne 
pravice, pa čeprav organi, pristojni za izdajo dovoljenj za promet, lahko ne upoštevajo 
takega preudarka. Posredovanje podjetij – originatorjev je bilo pogosto osredotočeno na 
nekaj proizvodov z velikim prometom. 

Ko je bil zaradi patentnih pravic sprožen sodni postopek, so bili zahtevki podjetij – 
originatorjev sprejeti le v 2 % primerov, kar kaže na to, da trditev zoper generična zdravila 
ni bilo mogoče podkrepiti z dokazi. Uspeh podjetij – originatorjev je bil zelo omejen tudi v 
primerih glede ekskluzivnosti podatkov. 

Posredovanje in sodni postopki podjetij – originatorjev prek vmešavanja v administrativne 
postopke glede generičnih zdravil lahko povzročijo zamudo pri vstopu takih zdravil na trg. 
Videti je, da so bila v zvezi s poglobljeno raziskanim vzorcem dovoljenja za promet 
povprečno izdana štiri mesece pozneje v primerih, ko je prišlo do posredovanja.  Podjetja – 
originatorji menijo, da so s temi praksami ustvarili znatne dodatne prihodke.  

Predhodne ugotovitve preiskave kažejo, da so podjetja – originatorji povprečno porabila 
23 % svojega prometa za trženje in oglaševanje svojih proizvodov. Tržne strategije podjetij 
– originatorjev ne vključujejo zgolj oglaševanja lastnih zdravil zdravnikom in drugim 
poklicnim zdravstvenim delavcem. Zaslediti je mogoče tudi prakse, usmerjene v 
izpodbijanje kakovosti generičnih zdravil.  

Poleg tega je mogoče tudi zaslediti, da podjetja – originatorji poskušajo vplivati na dobavno 
verigo (veleprodajo) in na vire oskrbe aktivnih farmacevtskih učinkovin za proizvodnjo 
zadevnih zdravil.   

Neposredna dobava lekarnam (Direct-to-pharmacy, DTP), je nov trend pri dobavi zdravil. 
Pri taki dobavi farmacevtsko podjetje zdravila proda neposredno lekarnarjem. Po mnenju 
nekaterih zainteresiranih strani bi ta model nazadnje lahko povzročil zmanjšanje 
konkurence na veleprodajni ravni in mogoče povzročal manjšim podjetjem – originatorjem 
in podjetjem – generikom več težav pri vstopu na trg. 

 

2.6. Strategije življenjskih ciklov za naslednike proizvodov („Follow-on“) 
Predhodne ugotovitve preiskave kažejo, da so za 40 % zdravil iz vzorca, izbranega za 
poglobljeno raziskavo, za katera so med letoma 2000 in 2007 prenehale veljati izključne 
pravice, podjetja – originatorji uvedli tako imenovana zdravila druge generacije / 
naslednike proizvodov. Povprečno je do uvedbe prišlo leto in pet mesecev pred 
prenehanjem izključnih pravic proizvoda prve generacije. V nekaterih primerih je bilo 
zdravilo umaknjeno s trga nekaj mesecev uvedbi zdravila druge generacije. Skoraj 60 % 
primerov patentnih sodnih postopkov med podjetji – originatorji in podjetji – generiki, ki so 
bili pregledani v okviru preiskave, zadevajo zdravila, za katera se je odvil prehod od 
proizvodov prve generacije k proizvodom druge generacije. 

Da bi bila uvedba zdravila druge generacije uspešna, podjetja – originatorji vlagajo veliko 
prizadevanja v trženje, zato da bi znatno število pacientov prešlo na novo zdravilo, preden 
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bi na trg vstopila generična različica proizvoda prve generacije. Če so pri tem uspešni, 
močno upade možnost, da bi bila podjetja – generiki sposobna pridobiti znaten tržni delež. 
Če pa podjetja – generiki vstopijo na trg, preden so se pacienti odločili za prehod, imajo 
podjetja – originatorji težave pri prepričevanju zdravnikov, naj predpišejo njihov proizvod 
druge generacije in/ali dosežejo visoko ceno za proizvod druge generacije.  

Uvedba proizvodov druge generacije je večkrat z vidika pacientov skrbno pripravljena, da 
bi se s tem pred prehodom zagotovilo primerno varstvo zdravila prve generacije. Zahteva 
tudi novo vložitev patentne prijave za proizvod druge generacije. Čeprav se na splošno 
sprejema, da se inovacije pogosto dosegajo postopno, druge zainteresirane strani včasih 
trdijo, da so patenti v zvezi s proizvodi druge generacije šibki, saj po njihovem mnenju ti 
proizvodi pacientom ponujajo le malenkostne (če sploh kakšne) izboljšave ali dodatne 
koristi. 

 

2.7. Kumulativna uporaba praks zoper podjetja – generike 
Podjetja – originatorji na različnih stopnjah vzporedno in/ali zaporedno uporabljajo dve ali 
več orodij iz svoje orodjarne, da bi s tem podaljšala življenjski cikel svojih zdravil. Ta 
orodja vključujejo zlasti sekundarno patentiranje, stike v zvezi s patenti in patentne spore, 
sodno reševanje sporov, poravnavo in posredovanja pri različnih organih. Nekatera podjetja 
– originatorji so se pri nekaterih zdravilih celo odločila za kumulativno uporabo vseh teh 
orodij. 

Obseg uporabe teh orodij je odvisen od tržne pomembnosti zdravil. Sektorska preiskava 
kaže, da se pri najbolj prodanih zdravilih uporablja več orodij za urejanje njihovega 
življenjskega cikla. 

Kombinirana uporaba orodij za urejanje življenjskega cikla lahko poveča verjetnost zamude 
pri vstopu generičnih zdravil, pri čemer so lahko zamude, ki jih povzroča uporaba več 
orodij, kumulativne narave. Splošneje, lahko znatno poveča pravno negotovost na škodo 
vstopa generičnih zdravil ter lahko javnim zdravstvenim blagajnam in nenazadnje 
potrošnikom za to naloži znatno ceno. 

 

3. Konkurenca med podjetji – originatorji – Vprašanja 
 
3.1. Patentne strategije 

Predhodne ugotovitve raziskave kažejo, da so se podjetja – originatorji zatekla k tako 
imenovanim „obrambnim strategijam patentiranja“. Patenti iz te kategorije so se uporabljali 
predvsem za zaviranje razvoja novega konkurenčnega zdravila. Sektorska preiskava tudi 
kaže, da si v teh primerih podjetja – originatorji ne prizadevajo za te patente zato, da bi s 
tem na trg prišlo novo/boljše zdravilo.  

Obrambna strategija patentiranja ima lahko dvojni cilj. Prvič, ustvari lahko uveljavljivo 
pravico, ki lahko konkurentom preprečuje razvoj patentiranih predmetov. Drugič, določa 
stanje tehnike v samem trenutku objave vložene patentne prijave. S tem lahko razvoj na 
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področju objavljenega izuma postane tržno nezanimiv za druga podjetja, ker ne bi mogla 
pridobiti patentnega varstva za svoj razvoj. Nekatera podjetja so tudi potrdila, da se z 
dejavnostmi patentiranja ukvarjajo zaradi pridobitve možnosti licenciranja. 

Podjetja – originatorji so tudi menila, da deljene patentne prijave vplivajo na njihove 
projekte na področju raziskav in razvoja, ter da jih v primeru odobritve v več zadevah 
izpodbijajo na podlagi ugovornih postopkov. 

 

3.2. Izmenjave stališč v zvezi s patenti in sodno reševanje sporov 
Preiskava skupno razkriva vsaj 1 100 primerov v državah članicah EU, v katerih se lahko 
patenti, ki jih ima podjetje – originator v zvezi z zdravilom iz preiskanega vzorca, 
prekrivajo s programom na področju raziskav in razvoja in/ali patenti, ki jih ima za svoje 
zdravilo drugo podjetje – originator. To prekrivanje pomeni za podjetja – originatorje 
znatno grožnjo zaustavitve njihovih raziskovalnih dejavnosti, kar bi škodilo procesu 
inovacije.   

V številnih primerih so podjetja – originatorji poskušala poravnati potencialne zunajsodne 
spore, na primer z licenciranjem. Vendar se je v približno 20 % primerov, ko je bila 
zahtevana licenca, imetnik patenta odločil za zavrnitev. 

S preiskavo je bilo ugotovljeno, da so se podjetja – originatorji zapletala v sodne spore 
zoper druga podjetja – originatorje. V zvezi s preiskovanim vzorcem so za obdobje 2000–
2007 podjetja navedla skupno 66 primerov patentnih sporov v zvezi z 18 različnimi 
zdravili.  Sodni spor so v istem deležu začeli imetniki patentov in podjetja – originatorji, ki 
naj bi patent kršila.   V 64 % primerov se je sodni spor zaključil s sporazumom o poravnavi.  
Število primerov, za katere je bila izdana končna razsodba, je relativno nizko (13 od 66 
primerov). Imetniki patentov so izgubili večino (77 %) primerov, za katere je bila izdana 
končna razsodba. 

 

3.3. Ugovori in pritožbe 
Med letoma 2000 in 2007 so si v zvezi s preiskovanim vzorcem zdravil podjetja – 
originatorji med sabo ugovarjala predvsem v zvezi s sekundarnimi patenti. 

Podjetja – originatorji, ki so predložila ugovore, so bila pri izpodbijanju patentov drugih 
podjetij – originatorjev zelo uspešna. V tem obdobju so zmagala v približno 89 % končnih 
razsodb, ki jih je izdal Evropski patentni urad (vključno z odbori za pritožbe). 

 

3.4. Poravnave in drugi sporazumi 
Preiskava je potrdila, da so podjetja – originatorji sklenila sporazume o poravnavi z drugimi 
podjetji - originatorji v EU, da bi rešili nesoglasja v zunajsodnih sporih, ugovorih ali sodnih 
sporih glede patentov. V obdobju 2000–2007 je bilo ugotovljenih kakih 27 sporazumov o 
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poravnavi v zvezi s preiskovanim vzorcem.  Približno 67 % teh sporazumov o poravnavi se 
je nanašalo na sporazum o licenci (vključno z navzkrižnim licenciranjem).  

Poleg sporazumov o poravnavi predhodne ugotovitve preiskave razkrivajo tudi dejstvo, da 
so podjetja – originatorji med sabo sklenila številne druge dogovore. Med sektorsko 
preiskavo je bilo ugotovljenih kakih 1 450 dogovorov med originatorji. Za nekatera 
zdravila je bil ugotovljen širok niz sporazumov, od katerih se je večina nanašala prej na 
fazo trženja kot pa na fazo raziskav in razvoja. 

 

D. Pripombe glede ureditvenega okvira 
Zainteresirane strani so podale znatno število pripomb glede ureditvenega okvira, ki je po 
njihovem mnenju v farmacevtskem sektorju odločilen. Poročilo povzema te pripombe, 
vendar na tej stopnji ne navaja nobenega trdnega sklepa. 
 

1. Patenti 
V svojih prijavah se tako podjetja – generiki kot podjetja – originatorji zavzemajo za 
oblikovanje enotnega patenta Skupnosti, s katerim bi se spremenil trenutno dragi in okorni 
sistem vrste nacionalnih patentov. Prav tako tudi podpirajo vzpostavitev enotnega in 
specializiranega sodstva za področje patentov v Evropi, ki bi nadomestil trenutno 
razdrobljeni in dragi sistem sodnih sporov glede patentov, ki poteka po nacionalnih 
tirnicah.  

Znatno število podjetij – generikov, v neki meri pa tudi podjetij – originatorjev, poziva 
Evropski patentni urad, naj zagotovi, da so priznani patenti visokokakovostni in da 
učinkovito nasprotujejo patentnim strategijam, ki bi lahko ustvarile nepotrebne zamude.  

Preiskava kaže, da bi se lahko dosegel znaten napredek na področju stroškov in 
učinkovitosti, če bi bil oblikovan patent Skupnosti in vzpostavljeno enotno sodstvo za 
področje patentov (s tem bi se na primer izognili velikemu številu dejansko vzporednih 
sodnih sporov, različnim izidom zadev in stroškom, povezanim z več nacionalnimi patenti 
in nacionalnimi spori glede patentov).  

 

2. Dovoljenja za promet  
Podjetja, panožna združenja in agencije so poročale o ozkih grlih v nacionalnih postopkih 
izdaje dovoljenj za promet, ki lahko povzročajo nastanek ovir/zamude in upravnih bremen.  
Za vsa podjetja naj bi ozka grla nastala zaradi pomanjkanja primernih virov v nekaterih 
agencijah. Ovire za podjetja – generike naj bi bile predvsem posledica neenotnosti v 
ocenjevalnih merilih in dejstva, da nekatera regulativna telesa upoštevajo, ali bi lahko 
generični proizvod kršil patente podjetja – originatorja (patentno povezovanje), ter tudi 
razkrivanja informacij konkurentom. Patentno povezovanje se šteje za nezakonito v skladu 
z Uredbo (ES) št. 726/2004 in Direktivo (ES) št. 2001/83. 
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Nekatera podjetja – originatorji bi zlasti podprla nadaljnje mednarodno usklajevanje 
postopkov izdaje dovoljenj za promet. Trenutno obstajajo znatne razlike med trgom ZDA 
in trgom EU, npr. v zvezi s pediatričnimi preskusi, kar povzroča dodatne stroške in zamude. 
V tem pogledu so bila že sprejeta nekatera prizadevanja. 

 

3. Oblikovanje cen in povračila  
Podjetja – originatorji so se zlasti pritožila zaradi zamud in negotovosti, ki jih povzročajo 
nacionalni postopki za oblikovanje cen in za povračila. Trdili so, da to skrajša trajanje 
obdobje, v katerem uživajo izključne pravice, in posledično krni pričakovane nagrade.  
Podjetja – originatorji so zamude in negotovosti med drugim pripisala razdrobljenosti 
nacionalnega postopka odločanja, rastoče uporabe ocene zdravstvenih tehnologij in 
razširjene uporabe čezmejnih referenčnih sistemov oblikovanja cen.  

Zamude so tudi največji vir pritožb podjetij – generikov. Ta trdijo, da zamude niso samo 
posledica postopkov odločanja, marveč pogosto tudi dodatnih zahtev za pridobitev 
možnosti oblikovanja cen oziroma povračila za generična zdravila, npr. informacij glede 
patentnega statusa ali popolne enakovrednosti originalnega in generičnega proizvoda. 
Videti je, da te dodatne zahteve podjetjem – originatorjem dajejo možnost, da posredujejo 
in s tem podaljšajo dejansko obdobje veljavnosti izključnih pravic za svoj proizvod.  

Podjetja – originatorji so tudi izrazili zaskrbljenost glede posebnih praks nadziranja 
stroškov, zlasti referenčnih cen zdravljenja (in vključitve patentiranih proizvodov). 
Nasprotno bi se podjetja – generiki zavzela za širšo uporabo te prakse, saj bi lahko olajšala 
vstop generičnih proizvodov na trg. 

 

E. Javno posvetovanje 
GD COMP spodbuja zainteresirane strani, naj pošljejo svoje mnenja in pripombe glede 
predhodnih ugotovitev sektorske preiskave, ki so predstavljena v predhodnem poročilu. Vse 
zainteresirane strani so vabljene, da svoje pripombe glede tega poročila predložijo 
najpozneje 31. januarja 2009. Vse pripombe je treba poslati na naslednji elektronski naslov: 
COMP-SECTOR-PHARMA@ec.europa.eu. 

Zaključno poročilo o sektorski preiskavi je pričakovati spomladi leta 2009. 

 


	POVZETEK

