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KOMISSION TIEDONANTO 

Lääkealan toimialakohtaista tutkimusta koskevan raportin tiivistelmä 

1. TOIMIALAKOHTAINEN TUTKIMUS JA SIIHEN LIITTYVÄT LAAJEMMAT NÄKÖKULMAT 

Lääkealalla on keskeinen merkitys eurooppalaisten terveydelle. Kansalaisten 
saatavilla on oltava innovatiivisia, turvallisia ja edullisia lääkkeitä. Vuonna 2007 
jokainen eurooppalainen kuluttaja käytti lääkkeisiin lähes 430 euroa, ja tämä summa 
todennäköisesti kasvaa Euroopan väestön ikääntyessä. Vuonna 2007 ihmisten 
käyttöön tarkoitettujen resepti- ja käsikauppalääkkeiden markkinoiden arvo oli 
EU:ssa tehdashintoina ilmaistuna yli 138 miljardia euroa ja vähittäismyyntihintoina 
214 miljardia euroa. 

Tämä raportti on osa komission vakiintuneisiin lääkealaa koskeviin toimintalinjoihin 
ja aloitteisiin, joihin kuuluvat muun muassa Lissabonin strategia, teollisoikeuksia 
koskeva komission strategia1, tiedonanto uudistetusta visiosta lääkealalle2 sekä 
innovatiiviset lääkkeet -aloite3. Raporttia pitäisi myös tarkastella yhdessä komission 
sääntelytoimien kanssa, jotka kohdistuvat erityisesti lääkkeiden turvallisuuteen, 
laatuun ja tehokkuuteen4, kansallisten hinnoittelu- ja korvausmenettelyjen 
läpinäkyvyyteen5 sekä teollisoikeuksien suojaamiseen. Koska lääketeollisuudella on 
huomattava merkitys talouskasvulle, työllisyydelle ja julkiselle terveydenhuollolle, 
komissio on sitoutunut edistämään politiikkoja, joilla taataan tämän alan 
toimintaympäristön elinvoimaisuus. 

Toimialakohtainen tutkimus liittyy siis tiiviisti komission muihin aloitteisiin, joiden 
tavoitteena on toisaalta tarjota eurooppalaisille potilaille turvallisia, tehokkaita ja 
edullisia lääkkeitä mutta toisaalta luoda toimintaympäristö, joka kannustaa yrityksiä 
tutkimus- ja innovointitoimintaan sekä tukee alan kilpailukykyä.6 

Innovointitoiminnan keskeinen asema 

                                                 
1 Komissio tiedonanto ”Teollisoikeuksia koskeva eurooppalainen strategia”, KOM(2008) 465 lopullinen, 

16.7.2008. 
2 Komission tiedonanto ”Turvallisia, innovatiivisia ja kaikkien saatavilla olevia lääkkeitä: uudistettu visio 

lääkealalle”, KOM(2008) 666, 10.12.2008. 
3 Innovatiiviset lääkkeet -aloite liittyy lääkealan (jota edustaa Euroopan lääketeollisuuden liitto EFPIA) ja 

Euroopan yhteisöjen (jota edustaa Euroopan komissio) yhteistyökumppanuuteen. Katso 
http://imi.europa.eu/index_en.html. 

4 Katso esim. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004 sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivi 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, direktiivin 2001/83/EY 
muuttamisesta. 

5 Neuvoston direktiivi 89/105/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, ihmisille tarkoitettujen 
lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja niiden soveltamisesta kansallisissa 
sairausvakuutusjärjestelmissä. 

6 Katso edellä esitettyjen viitteiden lisäksi korkean tason lääkefoorumin lopulliset päätelmät 
(http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/final_conclusions_en.pdf) sekä katsaukset käynnissä olevista 
markkinoiden seurantatoimista. 

http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/final_conclusions_en.pdf


FI 2 RESTREINT UE FI 

Innovointitoiminnalla on tärkeä merkitys lääkealalle. Ihmisten käyttöön 
tarkoitettujen lääkkeiden alalla tehdyt keksinnöt ovat mahdollistaneet potilaiden 
hyötymisen hoidoista, joita ei olisi voitu edes kuvitella muutama vuosikymmen 
sitten. Lisäksi monilta sairauksilta puuttuu tehokas hoitomuoto, mikä edellyttää 
jatkuvaa innovointitoimintaa uusien lääkkeiden löytämiseksi. Ilman 
alkuperäisvalmistajien ja muiden sidosryhmien (esim. yliopistojen) merkittäviä 
panostuksia ei olisi mahdollista saavuttaa näitä hyötyjä.  

Teollisoikeuksilla on keskeinen asema innovointitoiminnan edistämisessä. 
Teollisoikeuksien suojaaminen on tärkeää kaikilla talouselämän aloilla ja erityisen 
merkittävää Euroopan kilpailukyvyn kannalta. Näiden oikeuksien suojaamisella on 
kuitenkin aivan erityinen merkitys lääkealalle, koska sen on yritettävä tarjota 
ratkaisuja nykyisiin ja tuleviin terveysongelmiin ja koska alan tuotteiden elinkaari on 
pitkä (pitkä kehitysvaihe mukaan luettuna). EU:ssa lääkeala onkin yksi aloista, joilla 
investoidaan eniten tutkimus- ja kehitystyöhön, ja sen toiminta perustuu pitkälti 
keksintöjen suojaamiseen teollisoikeuksin. Patenttien ja muiden järjestelyjen (esim. 
lisäsuojatodistus, tietosuoja) kautta saatavat yksinoikeuskaudet kannustavat 
alkuperäisvalmistajia jatkamaan innovointitoimintaansa. 

Komissio on sitoutunut edistämään innovointitoimintaa teollisoikeuksien ja 
patenttien avulla, kuten on esitetty vuoden 2007 patenttitiedonannossa ja edellä 
mainitussa vuonna 2008 annetussa tiedonannossa7 teollisoikeuksia koskevasta 
strategiasta. Komissio korostaa tarvetta saada korkealaatuisia patentteja tehokkain ja 
edullisin menettelyin. Lisäksi on tärkeää varmistaa riittävä oikeusvarmuus kaikkien 
sidosryhmien kannalta.  

Tarve pitää julkinen talousarvio kurissa 

On yleisesti tunnettua, että julkisiin talousarvioihin ja niistä terveysmenojen 
kattamiseen tarkoitettuihin varoihin kohdistuu merkittäviä rajoitteita. Kilpailu 
erityisesti rinnakkaislääkkeiden taholta on tärkeää, jotta julkinen talous saadaan 
pidettyä kurissa ja jotta mahdollisimman monet kuluttajat/potilaat pystyvät 
hankkimaan tarvitsemiaan lääkkeitä.  

Tässä yhteydessä korkean tason lääkefoorumin lopullisissa päätelmissä ja 
suosituksissa8 pidettiin myönteisenä sidosryhmien yhteisymmärrystä siitä, että 
hinnoittelu- ja korvauskäytännöillä on pyrittävä varmistamaan muun muassa 
lääkemenojen hillintä jäsenvaltioissa. Tältä osin tunnustettiin, että 
rinnakkaislääkkeillä voidaan tarjota vastaavia hoitoja alemmin kustannuksin sekä 
potilaiden että veronmaksajien kannalta. Samalla talousarvioista vapautuu varoja 
uusien innovatiivisten lääkkeiden rahoittamiseen.9 Kuten uudistetusta visiosta 
lääkealalle10 annetussa tiedonannossa todetaan, ”monet jäsenvaltiot myöntävät, että 
rinnakkaisvalmisteet ovat merkittävässä asemassa, kun pyritään rajoittamaan 
terveydenhuoltomenoja lääkkeiden korvaus- ja määräyskäytäntöjen osalta. 

                                                 
7 Komission tiedonanto ”Euroopan patenttijärjestelmän parantaminen”, KOM(2007)165 lopullinen. 
8 http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/final_conclusions_en.pdf. 
9 Korkean tason lääkefoorumi: Hinnoittelu- ja korvauspolitiikassa sovellettavien hyvien käytäntöjen 

pääperiaatteet http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/pricing_principles_en.pdf). 
10 Komission tiedonanto ”Turvallisia, innovatiivisia ja kaikkien saatavilla olevia lääkkeitä: uudistettu visio 

lääkealalle”, KOM(2008) 666, 10.12.2008. 
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Patenttisuojaamattomien tuotteiden synnyttämän kilpailun ansiosta on mahdollista 
tarjota entistä useammalle potilaalle kestäväpohjaista hoitoa aiempaa edullisemmin. 
Syntyneet säästöt luovat taloudellista liikkumavaraa innovatiivisille lääkkeille. 
Kaikkien toimijoiden olisi tämän vuoksi varmistettava, että rinnakkaisvalmisteet 
voivat päästä markkinoille patentin ja tietosuojaa koskevan yksinoikeuden 
umpeutumisen jälkeen ja kilpailla tehokkaasti.” 

Erityisesti rinnakkaislääkkeiden pitäisi päästä markkinoille ilman tarpeettomia tai 
perusteettomia viivytyksiä. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat hyötyä täysimääräisesti 
rinnakkaisvalmisteiden mahdollisesti tuomista budjettisäästöistä, on myös harkittava 
toimenpiteitä, joilla voitaisiin edistää rinnakkaisvalmisteiden volyymin nopeaa 
kasvua sekä tehokasta hintakilpailua rinnakkaisvalmistajien keskuudessa.  

Alalla tapahtuneet viimeaikaiset muutokset 

Lääkeala on huomattavien muutosten kourissa. Useat menestyslääkkeet (lääkkeet, 
joiden vuotuinen maailmanlaajuinen liikevaihto on yli miljardi Yhdysvaltain 
dollaria) ovat menettäneet viime vuosina patenttisuojansa, ja useille valmisteille käy 
samoin lähivuosina. Näiden lääkkeiden osuus suurten alkuperäisvalmistajien 
myynnistä ja voitoista on huomattava. Samaan aikaan alkuperäisvalmistajien näyttää 
merkittävistä tutkimus- ja kehitystyöhön tehdyistä investoinneista huolimatta olevan 
vaikeaa tuottaa uusia lääkkeitä, ja uusien markkinoille tulleiden lääkkeiden määrä 
onkin vähentynyt. Tämä on yhdessä muiden tekijöiden kanssa tehnyt 
alkuperäisvalmistajista yhä riippuvaisempia nykyisten menestystuotteidensa 
myyntituloista, ja ne luonnollisesti haluavat pitää valmisteensa markkinoilla 
mahdollisimman pitkään. Uusien markkinoille tulevien lääkkeiden määrän 
väheneminen vaikuttaa muutaman vuoden kuluttua myös rinnakkaisvalmistajiin, sillä 
markkinoille saatettavia rinnakkaisvalmisteita on aiempaa vähemmän. 

Alalla on viime vuosina tapahtunut myös voimakasta yhdistymistä. 
Alkuperäisvalmistajat ovat ostaneet sekä muita alkuperäisvalmistajia että 
rinnakkaisvalmistajia. Jotkut pienemmät alkuperäisvalmistajat, jotka ovat yleensä 
bioteknologiayrityksiä, voivat tuottaa mahdollisia uusia lääkkeitä, joilla paikataan 
alkuperäisvalmistajien tuotevalikoimaa. Monet suuret alkuperäisvalmistajat myös 
investoivat kasvaviin rinnakkaislääkemarkkinoihin ostamalla rinnakkaisvalmistajia. 
Tämä auttaa niitä hajauttamaan riskiä ja voi tarjota mahdollisuuksia päästä uusille 
maantieteellisille markkinoille. Lisäksi useat rinnakkaisvalmistajat ovat sulautuneet 
keskenään. Tällöin kannustimena ovat saattaneet olla suurtuotannon edut ja 
mahdollisuudet päästä uusille maantieteellisille markkinoille. EU:n harjoittaman 
yrityskeskittymien valvonnan tavoitteena on sallia tämäntyyppiset yhdistymiset, 
kunhan niistä ei aiheudu merkittävää haittaa tehokkaalle kilpailulle.  

Tutkimuksen kattavuus 

On tärkeää, että lääkeala toimii tehokkaasti. Koska oli kuitenkin olemassa viitteitä 
siitä, ettei kilpailu lääkealan markkinoilla Euroopan unionissa välttämättä toimi 
odotetusti, komissio käynnisti lääkealan toimialakohtaisen tutkimuksen11 
15. tammikuuta 2008. Tutkimuksessa pyrittiin erityisesti tarkastelemaan syitä 

                                                 
11 Komission päätös, tehty 15 päivänä tammikuuta 2008, lääketeollisuuden alalla toteutettavan tutkinnan 

aloittamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 17 artiklan mukaisesti (asia COMP/D2/39.514). 
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rinnakkaisvalmisteiden markkinoille pääsyssä havaituille viiveille sekä ilmeiselle 
innovointitoiminnan vähentymiselle (kun sitä mitataan uusien markkinoille tulevien 
lääkkeiden määrässä). Toimialakohtaisten tutkimusten ansiosta komissio pystyy 
keräämään tietoja EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 
täytäntöönpanemiseksi.  

Koska toimialakohtaiset tutkimukset ovat yhteisön kilpailuoikeuden12 väline, 
tutkimuksessa keskitytään lähinnä yritysten toimintaan. Siinä painotetaan käytäntöjä, 
joilla yritykset saattavat pyrkiä estämään tai viivyttämään kilpailua 
rinnakkaisvalmisteen taholta sekä estämään tai viivyttämään kilpailevien 
alkuperäisvalmisteiden kehittämistä. Tutkimuksen pääpaino on siis kilpailussa 
alkuperäis- ja rinnakkaisvalmistajien välillä sekä alkuperäisvalmistajien kesken. 
Komissio valitsi yksityiskohtaiseen analyysiin 43 alkuperäisvalmistajaa ja 
27 rinnakkaisvalmistajaa. Niiden osuus lääkealan liikevaihdosta EU:ssa on 
80 prosenttia, ja ne ovat tyypillisesti suuria yrityksiä, jotka toimivat useammassa 
kuin yhdessä jäsenvaltiossa. 

Koska lääkeala on hyvin säänneltyä ja yritysten toimintaa on tarkasteltava nykyisen 
sääntelykehyksen puitteissa, toimialakohtaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin myös 
sääntelykehykseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä yleisiä näkökohtia sekä siinä 
olevia puutteita, joista sidosryhmät olivat ilmoittaneet. Tältä osin tutkimuksessa 
keskityttiin patentteja, myyntilupia sekä hinnoittelu- ja korvausmenettelyjä 
koskevaan lainsäädäntöön. 

Tutkimuksen kattamat tuotteet: Tutkimus koskee ihmisten käyttöön tarkoitettuja 
reseptilääkkeitä. Siinä ei otettu huomioon käsikauppalääkkeitä, eläimille tarkoitettuja 
lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita eikä terveyspalveluita. Perusteelliseen tutkimukseen 
valittiin 219 lääkeaineen otos. Valittujen molekyylien osuus reseptilääkkeiden 
kokonaisliikevaihdosta EU:n alueella vuonna 2007 oli lähes 50 prosenttia.  

Maantieteellinen ulottuvuus: Maantieteellisesti tutkimus kattoi kaikki EU:n nykyiset 
27 jäsenvaltiota. Joitakin osa-alueita koskeviin analyyseihin valittiin kuitenkin vain 
tiettyjä jäsenvaltioita. Vertailua muihin maantieteellisiin alueisiin pystyttiin 
suorittamaan vain vähän. Näin ollen tutkimus ja sen tulokset koskevat lähinnä EU:ta 
eikä tulosten perusteella voida tehdä johtopäätöksiä muiden maantieteellisten 
alueiden osalta, joissa on käytössä erilaisia sääntelyjärjestelmiä muun muassa 
teollisoikeuksien alalla.  

Aikajänne: Tutkimus koskee vuosia 2000–2007, mutta joistakin osa-alueista 
pyydettiin päivitettyjä tietoja vuoden 2008 kesäkuuhun asti. On muistettava, että 
kyseisen jakson aikana tapahtui monia muutoksia, kuten Euroopan unionin 
laajentuminen kattamaan 25 jäsenvaltiota ja myöhemmin 27 jäsenvaltiota. Myös 
lääkkeiden sääntelykehyksessä tapahtui merkittäviä muutoksia, jotka astuivat 

                                                 
12 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 17 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa todetaan: ”Jos 

jäsenvaltioiden välisen kaupan kehitys, hintojen joustamattomuus tai muut olosuhteet antavat aihetta 
epäillä, että kilpailu yhteismarkkinoilla voi kyseisellä alalla olla rajoittunutta tai vääristynyttä, komissio 
voi toteuttaa jotakin tiettyä talouden alaa tai tiettyä sopimustyyppiä eri aloilla koskevan tutkintansa. 
Komissio voi tutkinnan yhteydessä pyytää asianomaisilta yrityksiltä tai yritysten yhteenliittymiltä 
tietoja, jotka ovat tarpeen perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamiseksi, sekä tehdä 
tarkastuksia, joita tämä edellyttää.” 
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voimaan vuonna 2005. Muutoksilla pyrittiin helpottamaan rinnakkaisvalmisteiden 
markkinoille pääsyä13 ottamalla käyttöön muun muassa niin kutsuttu Bolar-
säännös14. Jotkin uusista säännöistä (erityisesti uudet yhdenmukaistetut tietosuojaa ja 
markkinayksinoikeutta koskevat säännöt) tulevat käytännössä voimaan vasta vuonna 
2013, sillä alkuperäisvalmisteisiin sovelletaan uusia suojakausia, joita niille haettiin 
ja myönnettiin sääntöjen tultua voimaan vuonna 2005. 

Terminologia: Jotta kilpailuprosessia voitaisiin valottaa mahdollisimman hyvin 
kaupallisesta näkökulmasta, raportissa käytetään alan terminologiaa ja käsitteitä 
kuvaamaan tietyntyyppisiä patentteja, tuotteita ja niihin liittyviä strategioita. 
Erityisesti on kuitenkin syytä huomata, että käytettyjä termejä ja käsitteitä ei ole 
määritelty patenttilainsäädännössä. Näiden termien ja käsitteiden käyttö tutkimuksen 
yhteydessä ei merkitse, että niillä pitäisi olla merkitystä patenttilainsäädännön 
kannalta. Samalla on syytä huomata, ettei termeillä kuten ”peruspatentti / 
sekundaarinen patentti”, ”puolustava patentointi”, ”patenttinippu” ja 
”patenttitiheikkö” ole tarkoitus olla negatiivisia merkitysvivahteita, sillä 
patenttihakemukset arvioidaan lakisääteisten patentoitavuuskriteerien (uutuus, 
keksinnöllisyys ja teollinen käyttökelpoisuus) perusteella. Patentin saaminen ei siis 
riipu patentinhakijan tarkoituksista eikä siitä, missä vaiheessa patenttia haetaan tai 
kuinka patentteja kutsutaan yrityksen sisäisissä strategisissa asiakirjoissa. Ilmausta 
sekundaarinen patentti ei siis pidä ymmärtää siten, että kyseessä olisi laadultaan tai 
arvoltaan huonompi patentti, vaan kyse on pelkästään aikanäkökulmasta, ts. 
sekundaariset patentit seuraavat peruspatentteja. Puolustavan patentoinnin osalta 
voidaan todeta, että yksinoikeuksien myöntäminen on yksi patenttijärjestelmän 
ominaispiirteistä. Tästä syystä ”puolustavaan patentointiin” perustuvia patentteja ei 
pitäisi käsittää laadultaan tai arvoltaan huonommiksi, vaan termillä yritetään kuvata 
alalla käytettyä luokittelua kaupallisesta näkökulmasta. 

Asiat, joita käsitellään vain osittain tai ei käsitellä lainkaan: Tutkimuksessa ei sen 
käynnistämispäätöksen mukaisesti puututa yksityiskohtaisesti jakeluketjun 
puutteisiin, joita tarkastellaan parhaillaan käynnissä olevan markkinoiden 
seurantatoimenpiteen15 yhteydessä, eikä lääkealan rinnakkaiskaupan esteisiin.16 

                                                 
13 Katso esim. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 

2004, direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta. 
14 Direktiivin 2001/83/EY 10 artiklan 6 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2004/27/EY. 

Jäsenvaltioiden oli määrä saattaa tämä säännös osaksi kansallista lainsäädäntöään 31. lokakuuta 2005 
mennessä. Ennen Bolar-säännöksen sisällyttämistä EU:n sääntelykehykseen EU:n tasolla ei säännelty 
ennen patentin voimassaolon päättymistä harjoitettavaa tuotekehitystä. Näin ollen rinnakkaisvalmistajat 
harjoittivat tuotekehitystä ja suorittivat siihen liittyviä kokeita maissa, joissa peruspatentti oli jo 
umpeutunut tai joissa patenttisuoja ei ollut voimassa. Tämä tapahtui EU:n ulkopuolella tai Euroopan 
maissa, joissa oli käytössä Bolar-säännöstä vastaava säännös, tai EU:n jäsenvaltioissa, jotka sallivat 
kokeelliset tutkimukset tietyissä tapauksissa (katso teknisen liitteen B.2.2.1 jakso). 

15 Katso komission valmisteluasiakirja ”Market Monitoring State of Play and Envisaged Follow-Up” 
osoitteessa http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13688_en.pdf (ks. erityisesti 
vähittäiskaupan alan seurantaa koskevan 4 jakson 5 kohta); komission valmisteluasiakirja ”The Single 
Market Review: one year on” osoitteessa 
http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/smr_oneyear_en.pdf (katso erityisesti sivu 11, 3 kohta 
ja sitä seuraava laatikko markkinoiden valvonnasta osana vuoden 2007 yhteismarkkinakatsauksen 
seurantaa). 

16 Katso Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 16. syyskuuta 2008 antama tuomio kilpailuoikeuden 
soveltamisesta rinnakkaiskauppaan lääkealalla (yhdistetyt asiat C-468/06, C-469/06, C-470/06, C-
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Tutkimuksessa ei myöskään ollut tarkoitus selvittää perusteellisesti 
rinnakkaisvalmistajien välistä kilpailua, joka on yleensä hintakilpailua, sillä 
kilpailijoiden väliset sopimukset hintojen vahvistamisesta ja markkinoiden 
jakamisesta kuuluvat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisalaan eikä 
tutkimuksen katsottu nykytilanteessa olevan sopiva väline markkinoiden tämän osa-
alueen mahdollisten puutteiden analysointiin. Raportissa kuitenkin käsitellään 
kansallisia käytäntöjä, jotka vaikuttavat rinnakkaisvalmisteiden osuuden kasvuun ja 
hintoihin. Koska toimialakohtaisen tutkimuksen käynnistämisen oikeusperustana on 
yhteisön kilpailulainsäädäntö, tutkimuksessa ei analysoitu yritysten toiminnan lisäksi 
muita merkittäviä tekijöitä, jotka mahdollisesti ovat vaikuttaneet innovointitoiminnan 
vähentymiseen, kun sitä mitataan markkinoille päässeiden uusien lääkkeiden 
määrässä. Toimialan esittämiä syitä innovointitoiminnan vähentymiselle ovat muun 
muassa tieteellisen tutkimustyön monimutkaisuus, korkea kehittämistyön 
keskeyttämisaste kehityksen loppuvaiheissa, jotta vältyttäisiin sääntelystä johtuvilta 
riskeiltä, sekä epävarmuus kannattavuudesta. 

Lääkealan markkinoiden seuranta 

Toimialakohtaisen tutkimuksen lisäksi komissio suorittaa parhaillaan muutakin 
seurantaa lääkealalla17. Tavoitteena on tarjota kattava ja vertaileva makrotason 
analyysi EU:n lääkemarkkinoista. Nämä markkinoiden seurantatoimenpiteet kattavat 
jotkut niistä osa-alueista, joita ei käsitellä toimialakohtaisessa tutkimuksessa. Näitä 
ovat muun muassa jakeluketjut, lääkkeiden saatavuuteen liittyvät suuntaukset sekä 
innovointitoimintaan liittyvät investointisuuntaukset EU:ssa. 

Kilpailulainsäädäntöä koskeva huomautus: On tärkeää korostaa, että vaikka 
raportissa lähinnä analysoidaan yritysten toimintaa, siinä ei määritellä yksittäisiä 
rikkomuksia eikä arvioida tutkittujen käytäntöjen yhteensopivuutta yhteisön 
kilpailusääntöjen kanssa. Raportti kuitenkin tarjoaa komissiolle asianmukaisia 
tietoja, joiden perusteella se voi päättää, millaisia lisätoimia, esimerkiksi 
täytäntöönpanotoimia, mahdollisesti tarvitaan. 

Tutkimuksen vaiheet 

Tutkimuksen käynnistämisen jälkeen komission yksiköt suorittivat avoimia 
tutkimuksia ja keräsivät tietopyyntöjen avulla tietoja useilta eri sidosryhmiltä ja 
etenkin tutkimukseen valituilta alkuperäis- ja rinnakkaisvalmistajilta. 

Komissio kuuli myös useita sidosryhmiä, kuten toimialajärjestöjä, kuluttaja- ja 
potilasasiamiehiä, vakuutusyhtiöitä, lääkäreiden ja farmaseuttien ammattijärjestöjä, 
sairaaloita, Euroopan patenttivirastoa (EPO) ja kansallisia patenttivirastoja, 
kansallisia kilpailuviranomaisia sekä muita kansallisia viranomaisia.  

                                                                                                                                                         
471/06, C-472/06, C-473/06, C-474/06, C-475/06, C-476/06, C-477/06 ja C-478/06 Sot. Lélos kai Sia). 
Katso myös vireillä oleva asia C-501/06 P GlaxoSmithKline Services v. komissio. 

17 Katso komission valmisteluasiakirja ”Market Monitoring State of Play and Envisaged Follow-Up” 
osoitteessa http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13688_en.pdf (ks. erityisesti 
vähittäiskaupan alan seurantaa koskevan 4 jakson 6 kohta). 
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Komissio esitti lääkealan toimialakohtaiseen tutkimukseen liittyvän alustavan 
raportin18 28. marraskuuta 2008. Siinä tehdyn alustavan päätelmän mukaan 
alkuperäisvalmistajien toiminta ja käytännöt osaltaan viivästyttävät 
rinnakkaisvalmisteiden pääsyä markkinoille sekä haittaavat innovointitoimintaa. 
Samalla kuitenkin todettiin, että tähän saattavat vaikuttaa myös muut tekijät, kuten 
alan sääntely. 

Raportista järjestetyssä julkisessa kuulemisessa kiinnostuneilta osapuolilta saatiin yli 
70 vastausta.19 Sidosryhmien vastauksista esitetään yhteenveto seuraavassa. 

Kuluttajien edustajat, rinnakkaisvalmistajat ja sairausvakuutusyhtiöt korostivat 
raportin ainutlaatuisuutta ja totesivat havaintojen vahvistavan heidän huolenaiheensa 
siitä, että rinnakkaisvalmisteet eivät pääse markkinoille niin nopeasti kuin niiden 
pitäisi ja että markkinoille tulee vähemmän uusia lääkkeitä vastaamaan potilaiden 
tarpeisiin. Nämä toimijat pyysivät välittömiä toimia alustavassa raportissa esitettyjen 
ongelmien poistamiseksi. 

Alkuperäisvalmistajien edustajat, joilta saatiin eniten vastauksia, katsoivat, että 
alustavassa raportissa ei esitetä todisteita siitä, että yritysten käytännöt haittaisivat 
innovointitoimintaa ja johtaisivat sen vähentymiseen. Asianajotoimistot ja 
patenttitoimistot tukivat osittain alkuperäisvalmistajien väitteitä. 
Alkuperäisvalmistajien mukaan rinnakkaisvalmisteiden markkinoillepääsyn 
viivästyminen ei myöskään johtuisi niiden toiminnasta, vaan tärkeimpänä syynä 
viivytyksille ovat sääntelykehykseen liittyvät tekijät. Lisäksi kyseiset osapuolet 
esittivät, että komission pitäisi tutkia markkinoilla olevia muita puutteita, kuten 
väitettyä kilpailun puuttumista rinnakkaisvalmistajien väliltä.  

Euroopan patenttivirasto antoi palautetta Euroopan patenttijärjestelmän toiminnasta 
ja kiinnitti huomiota Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käytäntöön erotella 
teollisoikeuksia koskeva lainsäädäntö ja kilpailulainsäädäntö. Virasto vastusti 
erityisesti sitä, että patentin hakijoiden tarkoituksia tarkasteltaisiin kilpailuoikeuden 
kannalta. 

Vaikka sidosryhmät olivatkin eri mieltä joistakin alustavan raportin havainnoista, 
niiden keskuudessa vallitsi yksimielisyys tarpeesta ottaa käyttöön yhteisöpatentti ja 
luoda Eurooppaan yhtenäinen patenttioikeudenkäyntijärjestelmä. 

Toimialakohtaisen tutkimuksen keskeisimmistä havainnoista esitetään yhteenveto 
seuraavassa.  

                                                 
18 Lääkealan toimialakohtainen tutkimus, alustava raportti, kilpailun pääosaston valmisteluasiakirja, 

28.11.2008. 
19 Näiden vastausten ei-luottamukselliset versiot ovat saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/index.html. 
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2. MARKKINOIDEN PIIRTEET JA RINNAKKAISVALMISTEIDEN MARKKINOILLE PÄÄSYN 
VAIKUTUKSET 

2.1. Markkinoiden tärkeimmät piirteet 

2.1.1. Markkinoiden rakenne 

Lääkeala on tutkimus- ja kehittämisvetoista ja hyvin säänneltyä. Tarjontapuolella on 
kahdentyyppisiä yrityksiä. Alkuperäisvalmistajat toimivat aktiivisesti uusien 
tuotteiden tutkimuksessa ja kehityksessä sekä niihin liittyvien sääntelyprosessien 
hallinnoinnissa. Näihin kuuluvat myyntilupien edellyttämät kliiniset testit sekä 
innovatiivisten lääkkeiden valmistus, markkinointi ja jakelu. Alkuperäisvalmistajien 
tuotteet on yleensä suojattu patentein, mikä tarjoaa niille toisaalta korvauksen 
innovointitoiminnan usein hyvin korkeista kustannuksista sekä toisaalta tekee 
keksintöihin liittyvistä tiedoista julkisia. Rajallisella suoja-ajalla kannustetaan 
yrityksiä saattamaan keksintönsä markkinoille mahdollisimman nopeasti ja 
varmistetaan, että yritykset jatkavat innovointitoimintaansa ja tuovat 
tulevaisuudessakin markkinoille innovatiivisia tuotteita. Toisentyyppiset yritykset eli 
rinnakkaisvalmistajat voivat tuoda markkinoille alkuperäisvalmisteita vastaavia 
lääkkeitä, kun markkinoilla jo olevien alkuperäisvalmisteiden patenttisuoja ja 
tietosuoja-aika ovat umpeutuneet. Rinnakkaisvalmisteet ovat tyypillisesti 
huomattavasti alkuperäisvalmisteita edullisempia. Tämä helpottaa julkisen 
terveydenhuollon menojen pitämistä kurissa ja viime kädessä hyödyttää kuluttajia. 
Rinnakkaislääkkeiden markkinaosuus vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioittain. 

Vuosina 2000–2007 alkuperäisvalmistajat käyttivät maailmanlaajuisesti20 
keskimäärin 17 prosenttia reseptilääkkeistä saamastaan liikevaihdosta tutkimus- ja 
kehitystyöhön (noin 1,5 prosenttia liikevaihdosta käytettiin perustutkimukseen 
potentiaalisten uusien lääkkeiden löytämiseksi ja 15,5 prosenttia löydettyjen uusien 
potentiaalisten lääkkeiden kehittämiseen kokeissa riittävän turvallisiksi ja 
tehokkaiksi, jotta niitä voitaisiin markkinoida)21. Markkinointi- ja 
myynninedistämistoimintaan käytettiin 23 prosenttia niiden liikevaihdosta kyseisenä 
ajanjaksona. Valmistuskustannusten osuus oli 21 prosenttia alkuperäisvalmistajien 
kokonaisliikevaihdosta vuonna 2007. Alkuperäisvalmistajat turvautuvat 
merkittävässä määrin yhdisteiden hankkimiseen kolmansilta osapuolilta. Vuonna 
2007 noin 35 prosenttia alkuperäisvalmistajien sellaisista molekyyleistä, joita 
koskeva myyntilupahakemus oli vireillä, oli hankittuja tai lisensoituja kolmansilta 
osapuolilta. Jotkut näistä kolmansista osapuolista ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
jotka toimivat esimerkiksi bioteknologian alalla. Rinnakkaisvalmistajien suurin 
menoerä vuonna 2007 olivat valmistuskustannukset (51 prosenttia), joiden jälkeen 
tulivat markkinointi (13 prosenttia) ja tutkimus- ja kehitystoiminta (7 prosenttia). 
Tämä kuvastaa niiden erilaista kustannusrakennetta.  

Kysynnän suhteen lääkeala on siinä mielessä epätavallinen, että reseptilääkkeiden 
loppukuluttaja (potilas) ei ole päätöksentekijä. Päätökset tekee yleensä lääkkeitä 
määräävä lääkäri, ja eräissä jäsenvaltioissa myös apteekeilla on oma roolinsa 
päätöksenteossa. Potilas, lääkkeitä määrännyt lääkäri ja apteekki eivät kuitenkaan 

                                                 
20 Tutkimukseen osallistuneet alkuperäisvalmistajat vahvistivat tutkimuksen kuluessa, että ne harjoittavat 

tutkimusta maailmanlaajuisesti. 
21 Tämä luku sisältää myös epäonnistuneet T&K-hankkeet. 
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yleensä vastaa suurimmasta osasta kustannuksia, sillä nämä katetaan ja/tai korvataan 
suurelta osin tai jopa kokonaan kansallisesta sairausvakuutusjärjestelmästä. Lääkeala 
on myös siinä mielessä epätavallinen, että hinnat määritellään yleensä säännellyssä 
päätöksentekomenettelyssä, johon kuitenkin liittyy sidosryhmien välisiä 
neuvotteluja. Jos näin ei ole, eli maa noudattaa nk. vapaata hinnoittelua, hinnat 
riippuvat säännellyistä korvauspäätöksistä. Tämän poikkeavan rakenteen vuoksi 
lääkärit, apteekit ja potilaat eivät ole kovin hintatietoisia, vaikka olemassa onkin 
järjestelmiä reseptilääkekulujen hallitsemiseksi.22 

2.1.2. Rinnakkaisvalmisteiden markkinoille pääsyn vaikutus 

Toimialakohtaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin rinnakkaislääkkeiden markkinoille 
pääsyyn liittyviä taloudellisia olosuhteita. Siinä havaittiin, että noin puolelle 
perusteellisemmin tutkituista lääkkeistä tuli markkinoille rinnakkaisvalmiste 
ensimmäisen vuoden aikana patenttien (ja lisäsuojatodistuksen) ja tietosuojan 
voimassaolon päättymisen jälkeen (EU:n keskiarvo). Näiden lääkkeiden osuus 
myynnistä oli noin 70 prosenttia (myyntiarvo yksinoikeuksien päättymisvuonna). 

Alkuperäisvalmisteeseen liittyvien yksinoikeuksien päättymispäivästä kesti noin 
seitsemän kuukautta siihen, kun rinnakkaisvalmiste tuli markkinoille (painotettu 
keskiarvo). Eniten myytyjen lääkkeiden kohdalla, joiden nopealla markkinoille 
pääsyllä on eniten merkitystä, tähän kului keskimäärin neljä kuukautta.23 
Jäsenvaltioiden ja lääkkeiden välillä oli kuitenkin huomattavia eroja. 

Viivytyksillä on huomattava merkitys, sillä markkinoille päässeet 
rinnakkaisvalmistajat myivät lääkkeitään hintaan, joka oli keskimäärin 25 prosenttia 
alempi kuin alkuperäislääkkeen hinta ennen yksinoikeuden päättymistä. Kaksi vuotta 
markkinoille pääsyn jälkeen rinnakkaislääkkeiden hinnat olivat keskimäärin 
40 prosenttia alkuperäislääkkeiden alkuperäisiä hintoja alemmat. Myös 
alkuperäisvalmisteiden hinnat näyttävät laskevan rinnakkaisvalmisteen päästyä 
markkinoille. Rinnakkaisvalmistajien saavuttama markkinaosuus (määrällisesti 
mitattuna) oli noin 30 prosenttia ensimmäisen vuoden lopussa ja 45 prosenttia 
kahden vuoden jälkeen. Näin ollen kaikilla viivytyksillä on merkittävä vaikutus 
kustannuksiin/myyntituloihin. 

Niillä markkinoilla, joille tuli saataville rinnakkaisvalmisteita, terveydenhuollon 
säästöt (alkuperäis- ja rinnakkaisvalmisteen painotetun hintaindeksin kehityksellä 

                                                 
22 Tämä seikka on hyvä pitää mielessä, jos tilannetta verrataan esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jossa 

hinnoittelu- ja sääntelykäytännöt ovat hyvin erilaisia. 
23 Edellä esitettyjen laskelmien tarkastelussa on otettava huomioon tutkimusjakson aikana voimassa olleet 

yhteisön lainsäädännön tietosuojasäännökset niissä tapauksissa, joissa lääkelainsäädännön mukainen 
tietosuoja päättyi patenttisuojan ja lisäsuojatodistuksen voimassaolon päättymisen jälkeen (noin 
7 prosenttia otoksen tapauksista). Nämä säännökset eivät käytännössä olisi sallineet 
rinnakkaisvalmisteen pääsyä markkinoille tietosuojan päättymisajankohtana. Sääntöjä muutettiin 
vuonna 2004 siten, että rinnakkaisvalmisteita koskevia hakemuksia voidaan jättää kaksi vuotta ennen 
yksinoikeuksien päättymistä sellaisten alkuperäisvalmisteiden osalta, joille haettiin ja myönnettiin 
yksinoikeus uusien sääntöjen perusteella. Muutoksen vaikutukset voidaan nähdä vasta vuonna 2013, 
sillä uusia suoja-aikoja kuitenkin sovelletaan alkuperäisvalmisteisiin, joille haettiin ja myönnettiin 
yksinoikeus näiden sääntöjen tultua voimaan vuonna 2005. On hyvä muistaa, että toimialakohtaisessa 
tutkimuksessa mitattiin yksinoikeuden menettämisen ja rinnakkaisvalmisteen todellisen markkinoille 
pääsyn välinen aika. Todettuihin viivytyksiin voi olla monia syitä, kuten sääntelytekijät, logistiset 
tekijät jne.  
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mitattuna) olivat lähes 20 prosenttia vuoden kuluttua ensimmäisen 
rinnakkaisvalmisteen markkinoille pääsystä ja noin 25 prosenttia kahden vuoden 
jälkeen (EU:n keskiarvo). Tutkimuksen mukaan rinnakkaisvalmisteiden markkinoille 
pääsyn vaikutukset vaihtelivat kuitenkin huomattavasti jäsenvaltioittain ja 
lääkkeittäin. 

Vuosien 2000–2007 osalta analysoitujen lääkkeiden otoksen perusteella raportissa 
arvioidaan, että rinnakkaisvalmisteen markkinoille pääsyn ansiosta syntyneet säästöt 
olisivat voineet olla 20 prosenttia suuremmat, jos rinnakkaisvalmiste olisi päässyt 
markkinoille välittömästi yksinoikeuksien päättymisen jälkeen. Tämän otoksen 
yksityiskohtaisen analyysin mukaan lähes 50 miljardin euron kokonaiskustannukset 
yksinoikeuden päättymisen jälkeen olisivat olleet noin 15 miljardia euroa 
suuremmat, jos rinnakkaisvalmiste ei olisi päässyt markkinoille (arvioitu olettaen, 
että myyntimäärät pysyvät samoina). Jos rinnakkaisvalmiste olisi päässyt 
markkinoille välittömästi, olisi voitu saavuttaa noin 3 miljardin euron lisäsäästöt. 

Ekonometrisen analyysin mukaan havaittuun suuntaukseen ja rinnakkaisvalmisteiden 
markkinoille pääsyyn vaikuttavat useat seikat, joita ovat esimerkiksi 
alkuperäislääkkeistä saatu liikevaihto ennen patentin/tietosuojan umpeutumista ja 
sääntely-ympäristö. Esimerkiksi jäsenvaltioissa, joissa apteekit ovat velvollisia 
tarjoamaan halvinta rinnakkaislääkettä aina kun tämä on mahdollista, 
rinnakkaisvalmisteet näyttäisivät pääsevän aikaisemmin markkinoille. Näiden 
jäsenvaltioiden säästöt terveysmenoissa ovat myös suuremmat. Samoin 
rinnakkaisvalmisteiden osuus näyttää kasvavan nopeammin ja niiden hinnat laskevan 
enemmän niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät velvoita rinnakkaisvalmistajia 
noudattamaan tiettyä hintakattoa (esim. kiinteää prosenttiosuutta 
alkuperäisvalmisteen hinnasta). 

3. TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT 

3.1. Valmisteet ja patentit 

Lääkeala on yksi patenttijärjestelmän tärkeimmistä hyödyntäjistä. Lääkkeisiin 
kohdistuvien patenttihakemusten määrä lähes kaksinkertaistui EPO:ssa vuosina 
2000–2007. Vaikuttavia aineita koskevia patentteja kutsutaan alalla myös 
peruspatenteiksi, koska ne ovat ensimmäisiä kuhunkin lääkkeeseen liittyviä 
patentteja. Lisäpatentteja, joilla suojataan esimerkiksi erilaisia annostelumuotoja, 
valmistusmenetelmää tai tiettyjä farmaseuttisia koostumuksia, kutsutaan alalla 
sekundaarisiksi patenteiksi.24 Menestyslääkkeitä koskevien patenttihakemusten 
määrä näytti yleisesti kasvavan tasaisesti koko tuotteen elinkaaren ajan, myös 
tuotteen markkinoille tulon jälkeen. Toisinaan niiden määrä kasvoi jopa jyrkemmin, 
kun ensimmäisen patentin tarjoama suoja-aika oli päättymässä. 
Patenttioikeudenkäyntien perusteena alkuperäisvalmistajat käyttivät usein patentteja, 
jotka eivät olleet vielä julkisia, kun niihin liittyvä tuote saatettiin markkinoille. 

                                                 
24 Kuten edellä todettiin, patenttilainsäädännössä ei erotella peruspatentteja ja sekundaarisia patentteja. 

Lisäksi patentteja on arvioitava ainoastaan niiden lakisääteisten patentoitavuuskriteereiden eikä sen 
perusteella, missä vaiheessa hakemus jätetään. Ilmausta ”sekundaarinen patentti” ei siis pidä ymmärtää 
siten, että kyseessä olisi laadultaan tai arvoltaan huonompi patentti, vaan kyse on pelkästään 
aikanäkökulmasta, ts. sekundaariset patentit seuraavat peruspatentteja.  
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3.2. Alkuperäisvalmistajien ja rinnakkaisvalmistajien välistä kilpailua koskevat 
kysymykset 

Havainnot osoittavat, että alkuperäisvalmistajat käyttävät erilaisia välineitä 
pidentääkseen lääkkeidensä kaupallista elinkaarta. Toimialakohtaisen tutkimuksen 
tulokset viittaavat siihen, että yritysten toiminta vaikuttaa osaltaan 
rinnakkaisvalmisteiden markkinoille pääsyn viivästymiseen. 

3.2.1. Patentointistrategiat 

Tutkimuksen havaintojen mukaan alkuperäisvalmistajat näyttäisivät viime vuosien 
aikana muuttaneen patentointistrategioitaan. Alkuperäisvalmistajien strategiset 
asiakirjat vahvistavat muun muassa sen, että joidenkin alkuperäisvalmistajien 
tavoitteena on laatia strategioita, joilla patenttisuojaa voidaan laajentaa ja sen kestoa 
pidentää. 

Yksi yleisesti sovellettava strategia on jättää lukuisia samaan lääkkeeseen 
kohdistuvia patenttihakemuksia (jolloin muodostuu nk. patenttinippuja tai 
patenttitiheikköjä). Tutkimuksen aikana kerätyt tiedot vahvistavat, että tämän 
strategian keskeisenä tavoitteena on viivyttää tai estää rinnakkaislääkkeiden pääsyä 
markkinoille.25 

Tältä osin tutkimuksessa havaittiin, että yksittäisiä lääkkeitä on suojattu jopa 100 
tuotekohtaisella patenttiperheellä, mikä voi johtaa jopa 1 300 patenttiin ja/tai vireillä 
olevaan patenttihakemukseen eri jäsenvaltioissa.26 Vaikka 
eurooppapatenttihakemusten taustalla on pienempi määrä patenttiperheitä, 
kaupallisesta näkökulmasta katsottuna kilpailija saattaa joutua analysoimaan ja 
mahdollisesti riitauttamaan kaikki patentit ja patenttihakemukset, jotka ovat 
voimassa tai vireillä niissä jäsenvaltioissa, joiden markkinoille rinnakkaisvalmistaja 
haluaa päästä. Tämä johtuu siitä, ettei käytössä ole yhteisöpatenttia.27  

Jos patenttien ja erityisesti vireillä olevien patenttihakemusten määrä on suuri 
(patenttiniput), tämä voi aiheuttaa epävarmuutta rinnakkaisvalmistajien keskuudessa 
ja vaikuttaa niiden mahdollisuuksiin päästä markkinoille.28 Toimialakohtaisen 
tutkimuksen yhteydessä kerättyjen sisäisten asiakirjojen mukaan patentinhaltijat 
näyttäisivät olevan tietoisia siitä, että jotkut niiden patenteista eivät välttämättä ole 
vahvoja. 

Toinen keino, jota alkuperäisvalmistajien havaittiin käyttävän, on vapaaehtoisesti 
jakamalla erotettujen hakemusten jättäminen erityisesti EPO:hon, jonne suurin osa 
lääkealan patenttihakemuksista jätetään. Vapaaehtoisesti jakamalla erotetuilla 
hakemuksilla, jotka patenttilainsäädännön mukaan ovat laillinen tapa jakaa 

                                                 
25 Patenttivirastojen on kuitenkin arvioitava kaikki patenttihakemukset lakisääteisten 

patentoitavuuskriteereiden eikä hakijan tarkoitusten perusteella. Katso terminologia edellä. 
26 Tutkimus vahvisti sen, että eniten myytyihin lääkkeisiin liittyvien patenttien ja patenttihakemusten 

määrä oli keskimäärin 140 prosenttia (eli 237 kappaletta) suurempi kuin koko otoksen keskiarvo (98,5 
kappaletta). 

27 Nykyisen tilanteen kielteisiin vaikutuksiin voitaisiin puuttua hyväksymällä viipymättä yhteisöpatentti, 
jota sidosryhmät sittemmin käyttäisivät. 

28 Tämä koskee esimerkiksi tapauksia, joissa rinnakkaisvalmistajilla on konkreettiset perusteet epäillä 
tietyn patentin pätevyyttä tai sitä, ettei vireillä oleva patenttihakemus täytä patentoitavuuskriteereitä. 
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(alkuperäinen) kantahakemus, ei voida laajentaa alkuperäisen hakemuksen sisältöä 
eikä pidentää sen suoja-aikaa. Niillä voidaan kuitenkin pidentää tutkinta-aikaa 
patenttivirastossa, sillä jakamalla erotettujen hakemusten tutkintaa jatketaan, vaikka 
kantahakemus olisi peruutettu. Tämä voi tietyissä tilanteissa lisätä 
rinnakkaisvalmistajien oikeudellista epävarmuutta. EPO ryhtyi 25. maaliskuuta 2009 
toimenpiteisiin rajoittaakseen vapaaehtoisesti jakamalla erotettujen hakemusten 
hakumahdollisuuksia ja määräaikoja.29 

3.2.2. Patentteihin liittyvät yhteydenotot ja oikeudenkäyntimenettelyt 

Patenttioikeuksien puolustaminen tuomioistuimessa on Euroopan 
ihmisoikeusyleissopimuksessa taattu perusoikeus, ja se on tehokas keino varmistaa 
patenttien kunnioittaminen. Tutkimuksen mukaan lääkealalla – kuten muillakin 
aloilla – oikeudenkäyntimenettely voi myös olla tehokas keino luoda esteitä 
rinnakkaisvalmistajille ja erityisesti pienille rinnakkaisvalmistajille. Joissakin 
tapauksissa alkuperäisvalmistajat eivät välttämättä harkitse 
oikeudenkäyntimenettelyn vireillepanoa niinkään tosiseikkojen perusteella vaan 
saadakseen rinnakkaisvalmistajat luopumaan markkinoille tulosta. 

Otokseen sisältyneiden 219 molekyylin osalta alkuperäis- ja rinnakkaisvalmistajat 
ilmoittivat vuosien 2000–2007 osalta ainakin 1 300:sta patentteihin liittyvästä 
yhteydenotosta tuomioistuimen ulkopuolella ja riita-asiasta, jotka koskivat 
rinnakkaisvalmisteiden markkinoille saattamista. Alkuperäisvalmistajat aloittivat 
riita-asioista selvästi suurimman osan esimerkiksi lähettämällä varoituskirjeen. 
Useimmiten riita-asiat koskivat niiden peruspatentteja. 

Alkuperäisvalmistajien ja rinnakkaisvalmistajien välisten patenttioikeudenkäyntien 
määrä kasvoi nelinkertaiseksi vuosina 2000–2007. Alkuperäisvalmistajien ja 
rinnakkaisvalmistajien välillä ilmoitettiin olleen yhteensä 698 tutkimukseen 
kuuluneita lääkkeitä koskevaa patenttioikeudenkäyntiä.  

Näistä tapauksista sovittiin 223 ja tuomioistuin antoi lopullisen tuomion 
149 tapauksessa. Loput 326 oikeudenkäyntiä olivat joko edelleen vireillä tai ne oli 
peruutettu. Alkuperäisvalmistajat olivat panneet vireille suurimman osan 
tuomioistuinkäsittelyistä. Rinnakkaisvalmistajat kuitenkin voittivat 62 prosenttia 
149 tapauksesta. Tuomioistuinmenettelyn keskimääräinen kesto oli 2,8 vuotta, mutta 
se vaihteli huomattavasti jäsenvaltioittain, aina hieman yli kuudesta kuukaudesta 
jopa yli kuuteen vuoteen. 

Oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa oli kyse peruspatenteista, kun taas 
oikeudenkäyntimenettelyissä oli lähinnä kyse alkuperäisvalmistajien sekundaarisista 
patenteista.  

Samat osapuolet aloittivat samaa lääkettä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 30 prosentissa tapauksista. Ilmoitetuista 
tuomioista 11 prosenttia oli sellaisia, joissa kaksi tai useampi tuomioistuin EU:n eri 

                                                 
29 Katso Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvoston 25. maaliskuuta 2009 tekemä päätös, jolla 

muutetaan Euroopan patenttiyleissopimuksen täytäntöönpanosäännöksiä (CA/D 2/09) osoitteessa 
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325.html. 
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jäsenvaltioissa oli antanut ristiriitaisia tuomioita saman patentin pätevyyttä tai 
loukkausta koskevassa asiassa. 

Alkuperäisvalmistajat pyysivät tuomioistuimelta väliaikaista kieltomääräystä 
255 tapauksessa, ja se myönnettiin 112 tapauksessa. Väliaikaisten kieltomääräysten 
keskimääräinen kesto oli 18 kuukautta. Tapauksista, joissa oli annettu kieltomääräys, 
46 prosenttia pääasiaa koskevista myöhemmistä tuomioistuinmenettelyistä päättyi 
rinnakkaisvalmistajan hyväksi tai rinnakkaisvalmistajan kannalta edulliseen 
patenttisopimusjärjestelyyn. Näissä sopimusjärjestelyissä sallittiin 
rinnakkaisvalmistajan aikaistettu markkinoille pääsy ja/tai niihin liittyi vastikkeen 
siirto rinnakkaisvalmistajille. Lisäksi tehtiin muutamia muitakin 
patenttisopimusjärjestelyjä, joiden osalta ei voida sanoa, hyödyttivätkö ne 
rinnakkaisvalmistajaa vai alkuperäisvalmistajaa. 

Patenttioikeudenkäyntien kokonaiskustannusten arvioidaan olleen EU:ssa yli 
420 miljoonaa euroa niiden 68 lääkkeen osalta, joiden ilmoitettiin olleen 
oikeudenkäyntimenettelyn kohteena vuosina 2000–2007. Tästä summasta olisi voitu 
säästää huomattava osa, jos olisi voitu välttyä yhteisöpatentin ja 
patenttioikeudenkäyntijärjestelmän puuttumisesta johtuvilta päällekkäisiltä 
menettelyiltä. 

3.2.3. Väitteet ja valitukset 

Toimialakohtainen tutkimus vahvistaa sen, että EPO:hon tehtyjen väitteiden osuus 
(eli 100:aa myönnettyä patenttia kohti tehtyjen väitteiden määrä) on lääkealalla30 
(noin 8 prosenttia) ollut jatkuvasti korkeampi kuin orgaanisen kemian alalla (noin 
4 prosenttia) ja muilla aloilla (EPO:n yleinen keskiarvo noin 5 prosenttia). Kerättyjen 
tietojen mukaan rinnakkaisvalmistajat tekivät väitteitä lähes yksinomaan 
sekundaarisia patentteja vastaan. EPO antoi vuosina 2000–2007 
rinnakkaisvalmistajia suosivan päätöksen noin 60 prosentissa tapauksista, joissa 
rinnakkaisvalmistajat olivat väitteentekijöinä, ja rajoitti lisäksi alkuperäisvalmistajan 
patentin suojapiiriä 15 prosentissa tapauksista. 

Lopullisen päätöksen saaminen kesti kuitenkin keskimäärin yli kaksi vuotta noin 
80 prosentissa tapauksista (valitusmenettely mukaan luettuna). Vaikka väite- ja 
valitusmenettelyt ovat menettelyllisestä näkökulmasta katsottuina erillisiä 
menettelyjä, kaupalliselta kannalta on merkitystä ajalla, joka kuluu lopullisen 
päätöksen saamiseen, olipa sitten kyseessä väite- tai valitusmenettely. Menettelyjen 
kesto rajoittaa huomattavasti rinnakkaisvalmistajien mahdollisuuksia selvittää 
potentiaaliseen rinnakkaisvalmisteeseen liittyvä patentointitilanne riittävän ajoissa.31 

3.2.4. Patenttisopimusjärjestelyt ja muut sopimukset 

Patenttisopimusjärjestelyt 

                                                 
30 Laskennassa on käytetty lääkealaa lähinnä vastaavaa alaa, jolta tietoja oli saatavilla. 
31 EPO toteaa, että on tärkeää saada menettelyt nopeasti päätökseen, ja muistuttaa pyrkineensä 

parantamaan tilannetta. Katso Euroopan komission alustava raportti lääkealan toimialakohtaisesta 
tutkimuksesta, 28.11.2008, EPO:n huomautukset, s. 5, osoitteessa 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/european_patent_office.pdf. 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/european_patent_office.pdf
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Tutkimuksessa ilmeni, että vuodesta 2000 vuoden 2008 kesäkuuhun alkuperäis- ja 
rinnakkaisvalmistajien välillä tehtiin yli 200 patenttisopimusjärjestelyä. Ne kattoivat 
noin 49 lääkettä, joista 31 lääkettä (eli 63 prosenttia) oli myydyimpiä lääkkeitä, joita 
koskeva yksinoikeus päättyi vuosina 2000–2007. Suurin osa 
patenttisopimusjärjestelyistä tehtiin oikeudenkäyntien yhteydessä32 ja loput joko 
oikeudenkäyntien ulkopuolella ja/tai väitemenettelyjen yhteydessä. 

Noin puolessa näistä patenttisopimusjärjestelyistä rajoitettiin rinnakkaisvalmistajan 
mahdollisuuksia markkinoida lääkettään. Rajoitusten lisäksi merkittävä osuus 
patenttisopimusjärjestelyistä sisälsi vastikkeen siirron alkuperäisvalmistajalta 
rinnakkaisvalmistajalle joko suorana maksuna tai lisenssin, jakelusopimuksen tai 
muun sivusopimuksen muodossa. Suoria maksuja suoritettiin yli 
20 patenttisopimusjärjestelyssä, ja näiden alkuperäisvalmistajien 
rinnakkaisvalmistajille suorittamien suorien maksujen arvo oli yli 200 miljoonaa 
euroa. Jälkimmäisen tyyppiset sopimukset ovat johtaneet Yhdysvalloissa 
kilpailunrajoitustutkimuksiin. 

Muut sopimukset 

Vuosina 2000–2007 alkuperäisvalmistajat ja rinnakkaisvalmistajat tekivät lukuisia 
muita sopimuksia, jotka koskivat rinnakkaislääkkeiden myyntiä/jakelua. Kolmannes 
näistä sopimuksista tehtiin rinnakkaisvalmistajien kanssa ennen kuin 
alkuperäisvalmistajan valmistetta koskeva yksinoikeus päättyi (sopimukset 
varhaisesta markkinoille pääsystä). Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että 
näiden sopimusten avulla pyritään varautumaan kilpailuun rinnakkaisvalmisteiden 
taholta tai reagoimaan rinnakkaisvalmistajan läsnäoloon. Suurin osa varhaisesta 
markkinoille pääsystä tehdyistä sopimuksista sisälsi määräyksiä tietyntyyppisestä 
yksinoikeudesta sopimuspuolten välillä. 

Puolet näistä sopimuksista tehtiin viimeisenä vuonna ennen yksinoikeuksien 
umpeutumista, ja ne olivat voimassa keskimäärin yli kaksi vuotta yksinoikeuksien 
päättymispäivän jälkeen. Suurimmassa osassa sopimuksista oli kyse markkinoiden 
ensimmäisistä rinnakkaisvalmisteista, joten rinnakkaisvalmistaja todennäköisesti 
hyötyi markkinoiden edelläkävijän eduista. 

3.2.5. Rinnakkaislääkkeiden markkinoille pääsyyn vaikuttavat muut käytännöt 

Vaikka alkuperäislääkkeellä olisi patenttisuoja, kaikille lääkkeille – niin rinnakkais- 
kuin alkuperäisvalmisteillekin – on hankittava myyntilupa ja suurimmassa osassa 
jäsenvaltioita myös hinnoittelu- ja korvauspäätös ennen kuin ne voidaan saattaa 
markkinoille. Eräät alkuperäisvalmistajat puuttuivat asiaan myyntilupaviranomaisen 
ja/tai hinnoittelu- ja korvausviranomaisten käsittelyssä erityisesti silloin kun 
rinnakkaisvalmistajat hakivat lääkkeilleen myyntilupaa ja 
hinnoittelu/korvauspäätöstä. Alkuperäisvalmistajat väittivät, etteivät 
rinnakkaislääkkeet olleet yhtä turvallisia ja tehokkaita kuin alkuperäislääkkeet ja/tai 
että ne olivat huonompilaatuisia.33 Tietyt alkuperäisvalmistajat väittivät lisäksi, että 

                                                 
32 Katso 3.2.2 kohta. Huom: yksi patenttisopimusjärjestely voi koskea useampaa kuin yhtä riita-asiaa. 
33 Tapauksia, joissa alkuperäisvalmistajat esittivät rinnakkaisvalmisteita koskevia väitteitä (joskus useita 

väitteitä) oli yhteensä 211. Rinnakkaisvalmisteiden väitettiin olevan vähemmän turvallisia (75 
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rinnakkaislääkkeiden myyntiluvat ja/tai hinnoittelu- tai korvauspäätökset voisivat 
loukata niiden patenttioikeuksia, vaikka myyntilupia myöntävät viranomaiset eivät 
EU:n lainsäädännön mukaisesti saa ottaa tällaisia perusteluja huomioon. 

Alkuperäisvalmistajat voittivat vain kaksi prosenttia raportoiduista 
oikeudenkäyntimenettelyistä, jotka koskivat myyntilupia, mikä viittaa siihen, että 
suuressa osassa tapauksia alkuperäisvalmistajien väitteitä ei pystytty osoittamaan 
todeksi. Alkuperäisvalmistajat menestyivät heikosti myös tietosuojaan liittyvissä 
tapauksissa, eli tapauksissa, joissa ne väittivät, ettei rinnakkaisvalmisteelle voida 
myöntää myyntilupaa alkuperäisvalmisteeseen kohdistuvan tietosuojan vuoksi. 
Tuomioistuin vahvisti alkuperäisvalmistajien väitteet lopullisissa tuomioissaan 
19 prosentissa tapauksista. 

Alkuperäisvalmistajien aloittamat oikeudenkäyntimenettelyt ja niiden puuttuminen 
rinnakkaislääkkeitä koskeviin hallintomenettelyihin voivat viivyttää 
rinnakkaislääkkeiden pääsyä markkinoille. Tutkitun otoksen osalta ilmeni, että 
myyntilupa myönnettiin keskimäärin neljä kuukautta myöhemmin niissä tapauksissa, 
joissa alkuperäisvalmistajat puuttuivat menettelyyn. Toimialakohtaisessa 
tutkimuksessa saatiin todisteita siitä, että alkuperäisvalmistajat saivat näiden 
käytäntöjen ansiosta merkittävät lisätulot useista valmisteistaan.  

Alkuperäisvalmistajat käyttävät merkittävän osan budjeteistaan tuotteidensa 
markkinointiin lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. Tutkimuksessa 
ilmeni myös viitteitä siitä, että jotkut alkuperäisvalmistajat ovat yrittäneet 
kyseenalaistaa rinnakkaislääkkeiden laadun osana markkinointistrategiaansa. Näin 
oli tapahtunut jopa silloin kun viranomaiset olivat jo hyväksyneet 
rinnakkaisvalmisteen ja se oli saatettu markkinoille. 

Lisäksi on viitteitä siitä, että jotkut alkuperäisvalmistajat olivat yrittäneet vaikuttaa 
tukkumyyjiin, jotka valmistautuivat jakelemaan rinnakkaislääkkeitä. Lisäksi jotkut 
rinnakkaisvalmistajat valittivat siitä, että alkuperäisvalmistajat olivat yrittäneet 
vaikuttaa rinnakkaislääkkeiden valmistuksessa tarvittavien lääkeaineiden 
jakelijoihin. 

3.2.6. Toisen sukupolven valmisteisiin sovellettavat elinkaareen vaikuttavat strategiat 

Vaiheittainen tutkimustyö on tärkeää, sillä se voi johtaa olemassa olevien tuotteiden 
merkittäviin parannuksiin ja siten hyödyttää potilaita. Tutkimustyössä voidaan 
esimerkiksi löytää tietylle valmisteelle uusia terapeuttisia käyttötarkoituksia, jotka 
voivat olla merkittäviä keksintöjä kansanterveyden kannalta, tai muutoksia samaan 
lääketieteelliseen tarkoitukseen käytettävien valmisteiden koostumukseen. 
Vaiheittaisen tutkimustyön tuloksia suojaavien patenttien on täytettävä normaalit 
patentoitavuuskriteerit (uutuus, keksinnöllisyys ja teollinen käyttökelpoisuus). 
Toimialakohtaisessa tutkimuksessa rinnakkaisvalmistajat ja kuluttajajärjestöt 
toisinaan kyseenalaistivat tietyillä muutoksilla saavutettavan todellisen parannuksen 
etenkin terapeuttisen hyödyn kannalta. 

                                                                                                                                                         
prosenttia tapauksista), tehottomampia (30 prosenttia tapauksista), huonompilaatuisia (30 prosenttia 
tapauksista) tai väärennettyjä (1,4 prosenttia tapauksista). 
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Tutkimuksen havainnot viittaavat siihen, että alkuperäisvalmistajat saattoivat 
markkinoille niin sanotun toisen sukupolven lääkkeen 40 prosentille otokseen 
kuuluneista perusteellisesti tutkituista lääkkeistä, joita koskeva yksinoikeus oli 
päättynyt vuosina 2000–2007. Lähes 60 prosenttia tutkituista alkuperäisvalmistajien 
ja rinnakkaisvalmistajien välisistä oikeudenkäyntimenettelyistä koski lääkkeitä, 
joiden ensimmäisen sukupolven valmisteesta oli tullut markkinoille toisen 
sukupolven valmiste.  

Toisen sukupolven valmiste voidaan saattaa markkinoille esimerkiksi silloin kun 
alkuperäisvalmistaja haluaa viivyttää ensimmäisen sukupolven valmistetta 
vastaavien rinnakkaisvalmisteiden pääsyä markkinoille. Yritysten kannustimena on 
välttää rinnakkaisvalmisteiden kehittäminen toisen sukupolven valmisteesta. 

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

Toisen sukupolven lääke saatettiin markkinoille keskimäärin vuosi ja viisi kuukautta 
ennen ensimmäisen sukupolven lääkkeeseen liittyvien yksinoikeuksien päättymistä. 
Joissakin tapauksissa ensimmäisen sukupolven lääke vedettiin markkinoilta muutama 
kuukausi sen jälkeen, kun toisen sukupolven lääke oli saatettu markkinoille. 

3.2.7. Rinnakkaisvalmistajiin suunnattujen käytäntöjen kumulatiivinen käyttö 

Patentteja ja muita edellä kuvattuja strategioita/keinoja voidaan joskus käyttää 
kumulatiivisesti lääkkeiden elinkaaren pidentämiseksi. Näiden keinojen käytön 
laajuus riippuu lääkkeiden kaupallisesta merkityksestä. Toimialakohtainen tutkimus 
osoittaa, että tuotteen elinkaareen liittyviä keinoja käytetään enemmän myydyimpien 
lääkkeiden yhteydessä. 

Rinnakkaislääkkeen pääsyä markkinoille voidaan viivyttää todennäköisemmin 
käyttämällä useamman tuotteen elinkaareen liittyvän keinon yhdistelmää, ja useiden 
keinojen käytöstä johtuvat viivytykset voivat kumuloitua. Yleisemmin ne saattavat 
lisätä oikeudellista epävarmuutta merkittävästi, mikä haittaa rinnakkaislääkkeen 
markkinoille pääsyä. On myös hyvä muistaa, että perusteettomat viivytykset eivät 
haittaa ainoastaan yksittäisiä yrityksiä, vaan niistä voi aiheutua vahinkoa julkiselle 
terveydenhuollolle ja viime kädessä kuluttajille. 

Tässä yhteydessä on kuitenkin mainittava, että useiden sallittujen keinojen 
yhdistäminen ei välttämättä ole kilpailusääntöjen vastaista. 

Tapauskohtainen analyysi olisi tarpeen, jotta voitaisiin määritellä tarkasti yritysten 
toiminnan vaikutukset rinnakkaislääkkeiden markkinoille pääsyyn. Tällainen 
analyysi toteutetaan tarvittaessa vasta täytäntöönpanotoimien yhteydessä. 
Loppuraportin teknisessä liitteessä esitetään kuitenkin esimerkkejä ja todisteita 
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konkreettisista tapauksista, joissa saattaisi olla havaittavissa tällaisia vaikutuksia. 
Siinä ei kuitenkaan puututa siihen, onko kyseinen toiminta yhteisön 
kilpailulainsäädännön vastaista. 

3.3. Alkuperäisvalmistajien välistä kilpailua koskevat kysymykset 

Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, olisiko alkuperäisvalmistajien toiminta 
yhtenä syynä vaikeuksille tuoda uusia lääkkeitä markkinoille.34 

3.3.1. Patentointistrategiat 

Alkuperäisvalmistajat yrittävät aina määrittää lupaavimmat patentointistrategiat 
omaisuutensa suojaamiseksi. Tämä on erityisen tärkeää innovointipyrkimysten 
kannalta. Tietyissä tapauksissa yritykset kuitenkin soveltavat patentointistrategioita, 
jotka voivat haitata kilpailevan lääkkeen kehittämistä. Jotkut alkuperäisvalmistajat 
kutsuvat näitä ”puolustaviksi patentointistrategioiksi”, jos niiden ensisijaisena 
päämääränä on syrjäyttää kilpailijat eikä niihin liity innovointia.35 

Tällaiset puolustavat patentointistrategiat voivat palvella useita tarkoituksia. 
Ensinnäkin niiden avulla saadaan aikaan valvottavissa oleva oikeus, jolla voidaan 
estää kilpailijoita kehittämästä patentin kohdetta. Toiseksi patenttihakemuksen 
kohteesta tulee tunnettua tekniikkaa heti kun hakemus julkaistaan. Näin ollen muiden 
yritysten kaupallinen kiinnostus julkistetun keksinnön kehittämiseen voi loppua, sillä 
ne eivät enää voi saada patenttisuojaa kehitystyölleen. 

Eräät yritykset kuitenkin kiistivät nämä havainnot ja väittivät, että ne harjoittavat 
patentointia parantaakseen laillisia liiketoimintamahdollisuuksiaan esimerkiksi 
lisensoinnin avulla. Lisäksi EPO muistutti teknisen tiedon levittämiseen liittyvästä 
näkökulmasta, ts. kolmannet osapuolet voivat vapaasti käyttää patenttihakemuksissa 
julkistettuja tietoja tuotteiden jatkokehityksessä. 

Alkuperäisvalmistajat mainitsivat yhtenä esteenä innovointipyrkimyksilleen myös 
kilpailijoiden mahdollisuuden jättää vapaaehtoisesti jakamalla erotettuja 
hakemuksia.36  

3.3.2. Patentteihin liittyvät yhteydenotot ja oikeudenkäyntimenettelyt 

Tutkimus paljastaa, että yhteensä ainakin 1 100 tapauksessa alkuperäisvalmistajan 
patentti saattaa olla päällekkäinen toisen alkuperäisvalmistajan lääkkeiden, T&K-

                                                 
34 Kuten edellä esitettiin, alkuperäisvalmistajat mainitsivat muina syinä innovointitoiminnan 

vähentymiselle (kun sitä mitataan markkinoille päässeiden uusien lääkkeiden määrässä) tieteellisen 
tutkimustyön monimutkaisuuden, kehittämistyön korkean keskeyttämisasteen kehityksen 
loppuvaiheissa, jotta vältyttäisiin sääntelystä johtuvilta riskeiltä, sekä epävarmuuden kannattavuudesta. 
Näitä tekijöitä ei analysoitu tässä tutkimuksessa. 

35 Kuten edellä mainittiin, termiä ”puolustava patentointi” ei löydy patenttilainsäädännöstä ja kaikki 
patenttihakemukset on arvioitava lakisääteisten patentoitavuuskriteereiden eikä hakijan tarkoitusten 
perusteella. Lisäksi yksinoikeuksien myöntäminen on yksi patenttijärjestelmän ominaispiirteistä. Tästä 
syystä ”puolustavaan patentointiin” perustuvia patentteja ei pitäisi käsittää laadultaan tai arvoltaan 
huonommiksi, vaan termillä yritetään kuvata alalla käytettyä luokittelua kaupallisesta näkökulmasta. 

36 EPO:n pyrkimyksiä rajoittaa mahdollisuuksia jättää vapaaehtoisesti jakamalla erotettuja hakemuksia 
esiteltiin edellä alaviitteessä 29. 
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ohjelman ja/tai tämän hallussa olevan lääkepatentin kanssa.37 Tällöin 
alkuperäisvalmistajien tutkimustoiminta saattaa estyä, mikä puolestaan voi haitata 
innovointiprosessia. 

Useissa tapauksissa alkuperäisvalmistajat onnistuivat sopimaan riita-asiat 
esimerkiksi lisenssijärjestelyin. Lisenssiä ei kuitenkaan myönnetty sitä pyytäneelle 
yritykselle noin 20 prosentissa 99 tapauksesta. Saatujen tietojen mukaan tämä johti 
useissa tapauksissa T&K-hankkeen keskeyttämiseen tai edellytti lisätoimia esteiden 
voittamiseksi. 

Tutkimuksessa havaittiin, että alkuperäisvalmistajat aloittivat 
66 oikeudenkäyntimenettelyä toisia alkuperäisvalmistajia vastaan, vaikka 
219 molekyylin otos perustui lähinnä patentteihin, joiden suoja-aika oli päättynyt. 
Näin voitiin paremmin selvittää alkuperäis- ja rinnakkaisvalmistajien välisiä suhteita. 
Patenttioikeudenkäyntimenettelyjen kohteena oli 18 lääkettä. 
Oikeudenkäyntimenettelyistä 64 prosenttia päättyi sopimusjärjestelyyn. 
Tuomioistuimen tuomioon johtaneiden tapausten määrä oli suhteellisen pieni 
(13 tapausta 66:sta), ja patentinhaltijat hävisivät 10 tapausta 13:sta (77 prosenttia). 

3.3.3. Väitteet ja valitukset 

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

Alkuperäisvalmistajien tekemät väitteet muiden alkuperäisvalmistajien patentteja 
vastaan menestyivät hyvin. EPO antoi hyväksyvän lopullisen päätöksen 
70 prosentissa tapauksista (valituslautakunnan päätökset mukaan luettuina). Lisäksi 
patenttien suojapiiriä rajoitettiin 19 prosentissa tapauksista. 

3.3.4. Patenttisopimusjärjestelyt ja muut sopimukset 

Tutkimus vahvistaa sen, että alkuperäisvalmistajat tekivät patenttisopimusjärjestelyjä 
muiden alkuperäisvalmistajien kanssa EU:ssa sopiakseen patenttikiistoihin, 
väitteisiin tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyvistä vaatimuksista. Vuosien 2000–
2007 osalta tutkittuun otokseen sisältyi 27 tällaista järjestelyä. Noin 67 prosentissa 
sopimusjärjestelyistä oli kyse lisenssisopimuksesta (ristiinlisensointi mukaan 
luettuna). 

Tutkimuksen havaintojen mukaan alkuperäisvalmistajat tekivät 
patenttisopimusjärjestelyjen lisäksi muitakin sopimuksia keskenään. Yhteensä 
ilmoitettiin noin 1 450 alkuperäisvalmistajien välistä sopimusta. Suurin osa 
sopimuksista koski ennemminkin markkinointivaihetta kuin T&K-vaihetta. 

Tutkimuksen mukaan 81 prosenttia sopimuksista, joissa alkuperäisvalmistajat 
esittivät sopimuspuolten yli 20 prosentin yhteistä markkinaosuutta, sisälsivät 
määräyksiä jonkinlaisesta yksinoikeudesta yritysten välillä. Sopimuksissa määrättiin 
muun muassa yksinomaisesta toimitusvelvollisuudesta, yksinomaisesta hankinnasta, 
yksinoikeuslisensseistä tai muuntyyppisistä yksinoikeuksista ja/tai kilpailukiellosta. 

                                                 
37 Tiedot päällekkäisyyksistä perustuvat alkuperäisvalmistajien vastauksissaan esittämiin tapauksiin. 
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Yksinoikeutta ja/tai kilpailukieltoa koskevien sopimusten keskimääräinen kesto oli 
kahdeksan vuotta. 

4. PÄÄTELMÄT 

Komissio on saanut toimialakohtaisesta tutkimuksesta luotettavaa tietoa kilpailun 
toiminnasta lääkealalla alkuperäis- ja rinnakkaisvalmistajien välillä sekä 
alkuperäisvalmistajien kesken. Tutkimus tarjosi määrällistä tietoa alan käytännöistä 
sekä viitteitä ongelma-alueista. Raportissa selvennetään erityisesti alan toimintaa 
nykyisen lainsäädännön puitteissa. Saadut tiedot auttavat myös kaikkia 
kiinnostuneita osapuolia ymmärtämään paremmin alan kilpailua. Komissiolle 
luotettavat tiedot ovat välttämättömiä painopisteiden ja tarvittavien toimien 
määrittämiseksi. Lisäksi kansalliset päättäjät ja viranomaiset saattavat analyysin 
perusteella päättää ryhtyä esimerkiksi hinnoittelu- ja korvauskäytäntöjä koskeviin 
lisätoimiin. 

Lääkealan viranomaisten kaikkien toimien tavoitteena olisi oltava sellaisen 
kilpailuympäristön luominen, jolla taataan, että Euroopan kansalaisilla on saatavilla 
innovatiivisia, turvallisia ja edullisia lääkkeitä ilman perusteettomia viivytyksiä. 
Tältä osin sekä kilpailulainsäädännön täytäntöönpano- että sääntelytoimenpiteillä 
voidaan parantaa markkinoiden toimintaa kuluttajien hyödyksi. 

4.1. Kilpailulainsäädännön noudattamisen tehostaminen 

Tarvittaessa komissio aikoo käyttää täysimääräisesti valtuuksiaan, jotka perustuvat 
kilpailusääntöihin (EY:n perustamissopimuksen 81, 82 ja 86 artikla), sulautuma-
asetukseen (asetus (EY) N:o 139/2004)38 ja valtiontukien valvontasääntöihin (EY:n 
perustamissopimuksen 87 ja 88 artikla). Komissio aikoo aina yhteisön edun tätä 
edellyttäessä ryhtyä toimenpiteisiin tiiviissä yhteistyössä kansallisten 
kilpailuviranomaisten kanssa, jos alalla rikotaan kilpailuoikeutta. Toimiin voidaan 
ryhtyä myös kansallisella tasolla ja osa-alueilla, jotka eivät olleet tutkimuksen 
ensisijaisena kohteena tai jäivät sen ulkopuolelle. 

Markkinoiden keskittyminen 

Kuten loppuraportissa esitetään, lääkealalla on tapahtumassa merkittävää 
yhdentymistä. Esimerkiksi (suurten) alkuperäisvalmistajien välisten 
yrityskeskittymien määrä on kasvanut ja alkuperäisvalmistajat ostavat 
bioteknologiayrityksiä.  

Toisaalta myös rinnakkaisvalmistajien parissa tapahtuu merkittäviä muutoksia: 
alkuperäisvalmistajat ostavat rinnakkaisvalmistajia ja rinnakkaisvalmistajat 
sulautuvat toisiinsa ja ostavat toisiaan.  

Komissio seuraa markkinoiden voimistuvaa keskittymissuuntausta. 
Toimialakohtaisesta tutkimuksesta on hyötyä tutkittaessa yrityskeskittymiä, jotta 
markkinoiden kilpailurakenne ja -menettelyt voitaisiin säilyttää.  

                                                 
38 Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, EUVL L 24, 29.1.2004, s. 

1–22. 
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Yritysten käytännöt 

Innovointitoiminnan ja talouskasvun edistäminen on teollisoikeuksia koskevan 
lainsäädännön ja kilpailulainsäädännön yhteinen tavoite. Innovointitoiminta on 
olennainen ja dynaaminen osa avointa ja kilpailuun perustuvaa markkinataloutta. 
Teollisoikeudet edistävät dynaamista kilpailua kannustamalla yrityksiä investoimaan 
uusien tai parannettujen tuotteiden ja prosessien kehittämiseen. Niin tekee myös 
kilpailu, jonka aikaansaamat paineet kannustavat yrityksiä innovointiin. Näin ollen 
sekä teollisoikeuksia että kilpailua tarvitaan innovaatiotoiminnan edistämiseksi ja sen 
kilpailukyvyn hyödyntämisen varmistamiseksi.39 Tietyn teollisoikeuden olemassaolo 
ja hyödyntäminen ei sinällään ole kilpailuoikeuden vastaista. Tämä ei kuitenkaan 
merkitse sitä, ettei kilpailulainsäädäntöä voitaisi soveltaa teollisoikeuksiin.40 Tietyt 
käytännöt voivat rikkoa kilpailuoikeutta kuitenkin vain erityistilanteissa.41 

Komissio ja kansalliset viranomaiset ovat jo ryhtyneet toimiin muutamissa 
tapauksissa, joissa lääkealalla on rikottu kilpailuoikeutta. Tapauksista on tehty useita 
päätöksiä42: Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviranomaisen lääkeyritykselle 
määräämät sakot, koska tämä myi valmisteitaan sairaaloille hyvin alhaisilla hinnoilla, 
kun taas samoja valmisteita myytiin apteekkien kautta potilaille hyvin kalliilla 
hinnoilla. Tätä käytäntöä pystyttiin pitämään yllä, sillä yrityksen havaittiin 
vaikuttaneen lääkäreihin niin, että nämä suosivat sairaalassa käytettyjä tuotemerkkejä 
(asia NAPP)43. Ranskan kilpailuviranomainen on määrännyt väliaikaisia 
turvaamistoimia sellaisen rinnakkaisvalmistajan hyväksi, jonka tuotteita 
alkuperäisvalmistajan myyntihenkilöstö arvosteli systemaattisesti vielä myyntiluvan 
myöntämisen jälkeen (asia Arrow Génériques)44 Italian kilpailuviranomainen on 
tehnyt päätöksen, jonka mukaan alkuperäisvalmistaja rikkoi EY:n 
perustamissopimuksen 82 artiklaa kieltäytyessään myöntämästä lisenssiä sellaisen 
aktiivisen aineen valmistukseen, jota rinnakkaisvalmistajat tarvitsivat päästäkseen 
kansallisille markkinoille ja johon alkuperäisvalmistajalla ei ollut yksinoikeutta (asia 
GSK)45. Lisäksi komissio on määrännyt sakkoja sääntelymenettelyjen väärinkäyttöön 
perustuvasta määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä (asia AstraZeneca)46.  

                                                 
39 Komission tiedonanto ”Suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta 

teknologiansiirtosopimuksiin” (EUVL C 101, 27.4.2004, s. 2). 
40 Komission tiedonanto ”Suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta 

teknologiansiirtosopimuksiin” (EUVL C 101, 27.4.2004, s. 2). 
Katso myös asia 65/86, Bayer v. Süllhöfer, tuomio 27.9.1988, Kok. 1988, s. 05249. 

41 Katso esimerkiksi yhdistetyt asiat C-241/91 P ja C-242/91, Radio Telefis Eireann (RTE) ja 
Indenpendents Television Publications (ITP) v. komissio (Magill), Kok. 1995, s. I-743, 50 kohta; asia 
C-418/01, IMS Health v. NDC Health, Kok. 2004, s. I-5039; asia T-201/04, Microsoft v. komissio, 
Kok. 2007, s. II-3601, erityisesti 688 kohta ja sitä seuraavat kohdat. Komission tiedonanto 
”Teollisoikeuksia koskeva eurooppalainen strategia”, KOM(2008) 465 lopullinen, 16.7.2008. 

42 On myös muita tapauksia, joissa on tehty päätös tai jotka ovat vielä vireillä. 
43 Katso reilun kilpailun viraston johtajan (director general of fair trading) 30. maaliskuuta 2001 tekemä 

päätös nro CA98/2/2001, NAPP pharmaceutical holdings and subsidiaries (NAPP), saatavilla 
osoitteessa http://www.oft.gov.uk/shared_oft/ca98_public_register/decisions/napp.pdf). 

44 Katso 13. tammikuuta 2009 valituksesta nro P 08-12.510 annettu kassaatio-oikeuden (Cour de 
Cassation) tuomio (lehdistötiedote saatavilla osoitteessa http://www.conseil-
concurrence.fr/user/standard.php?id_rub=211&id_article=865). 

45 Katso Italian kilpailuviranomaisen (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) 8. helmikuuta 
2006 tekemä päätös nro 15175 (asia A363 – Glaxo-PRINCIPI ATTIVI), saatavilla osoitteessa 
http://www.agcm.it/. 

46 Katso komission päätös, tehty 15 päivänä kesäkuuta (asia COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca); 
päätökseen on haettu muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta (asia T-321/05). 
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Toimialakohtaisessa tutkimuksessa havaittiin joitakin seikkoja, joita on perusteltua 
tutkia tarkemmin kilpailusääntöjen nojalla. Komissio ei epäröi käyttää 
kilpailulainsäädännön mukaisia täytäntöönpanovaltuuksiaan yhdessä kansallisten 
viranomaisten kanssa, jos on viitteitä käytännöistä, jotka saattavat rajoittaa tai 
vääristää kilpailua markkinoilla. Komissio kehottaa myös markkinaosapuolia, jotka 
kärsivät kilpailunvastaisista käytännöistä tai joilla muuten on tietoa tällaisista 
käytännöistä, ilmoittamaan asiasta komissiolle tai asianomaisille kansallisille 
viranomaisille. 

Alkuperäisvalmistajien välisen kilpailun osalta tarkkaillaan erityisesti puolustavia 
patentointistrategioita, joiden tarkoituksena on lähinnä syrjäyttää kilpailijoita ja 
joihin ei liity innovointia, ja/tai tapauksia, joissa valmistaja kieltäytyy myöntämästä 
lisenssiä käyttämättömään patenttiin. Erityisesti kiinnitetään huomiota tilanteisiin, 
joissa innovointitoiminta estyy näiden käytäntöjen vuoksi. 

Alkuperäisvalmistajien ja rinnakkaisvalmistajien välisen kilpailun osalta huomiota 
kiinnitetään erityisesti viivytyksiin rinnakkaisvalmisteiden markkinoille pääsyssä. 
Kilpailua valvotaan etenkin niiden keinojen osalta, joita alkuperäisvalmistajat 
mahdollisesti käyttävät viivyttääkseen rinnakkaisvalmisteen pääsyä markkinoille, jos 
niitä käytetään kilpailunvastaisella tavalla. Tällöin voi olla kyseessä EY:n 
perustamissopimuksen 81 tai 82 artiklan rikkominen. Jos on selkeitä viitteitä siitä, 
että jokin sidosryhmä on yrittänyt puuttua myyntilupien myöntämisestä vastaavan 
viranomaisen toimintaan ensisijaisesti viivyttääkseen kilpailijan/hakijan pääsyä 
markkinoille, vahingon kärsineitä osapuolia ja sidosryhmien edustajia pyydetään 
esittämään todisteet tällaisista käytännöistä asianomaisille kilpailuviranomaisille. 

Sopimukset, joiden tarkoituksena on estää kilpailijoita pääsemästä markkinoille, 
saattavat myös olla ristiriidassa EY:n kilpailulainsäädännön kanssa. Esimerkkinä 
mahdollisista kilpailunvastaisista sopimuksista voidaan mainita 
patenttisopimusjärjestelyt, joilla rajoitetaan rinnakkaisvalmisteen pääsyä 
markkinoille ja joihin liittyy vastikkeen siirto alkuperäisvalmistajalta yhdelle tai 
useammalle rinnakkaisvalmistajalle. Tällaisia ovat erityisesti sopimukset, joiden 
mukaan alkuperäisvalmistaja maksaa osan voitostaan rinnakkaisvalmistajalle ja jotka 
ovat haitallisia potilaiden ja julkisen terveydenhuollon kannalta. 

Jotta saataisiin vähennettyä riskiä, että sopimusjärjestelyjä tehdään kuluttajien 
kustannuksella, komission näyttäisi olevan hyödyllistä seurata nykyisen 
lainsäädännön puitteissa tarkemmin niitä sopimusjärjestelyjä, joilla saattaa olla 
kielteisiä vaikutuksia eurooppalaisille kuluttajille. Tässä seurannassa olisi otettava 
asianmukaisesti huomioon sidosryhmille aiheutuva hallinnollinen taakka. Seurannan 
pitäisi kestää ainoastaan siihen saakka, kunnes komissio on kerännyt tapauksesta 
tarpeeksi tietoja, jotta se pystyy päättämään lisätoimien tarpeesta. 

Kaikki täytäntöönpanotoimet aloitetaan tapauskohtaisesti ja kuhunkin tapaukseen 
liittyvät seikat selvitetään perusteellisesti. Tällöin otetaan huomioon 
innovointitoiminnan suojeluun liittyvät oikeutetut tavoitteet ja sääntelykehys. 

Joissakin tapauksissa on jo ryhdytty täytäntöönpanotoimiin. Komissio suoritti 
esimerkiksi marraskuussa 2008 toimialakohtaiseen tutkimukseen kuulumattomia 
yllätystarkastuksia useissa yrityksissä eri jäsenvaltioissa. Lopullisia päätelmiä ei ollut 
tehty tämän raportin julkistamisajankohtaan mennessä. 
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Muut aloitteet 

Kilpailulainsäädännön täytäntöönpano on tärkeä tekijä kilpailua edistävän 
ympäristön luomisessa, vaikkei sen avulla pystytä puuttumaan kaikkiin havaittuihin 
ongelmiin. Sidosryhmät kommentoivat innokkaasti sääntelykehystä, jota ne pitävät 
lääkealan kannalta ratkaisevana. Raportissa esitetään yhteenveto näistä 
huomautuksista ja ehdotetaan mahdollisia toimintavaihtoehtoja sääntelykehyksen 
kehittämiseksi, jotta sääntely toimisi paremmin ja riski kilpailunvastaisesta 
toiminnasta vähenisi mahdollisimman paljon. Tärkeimpiä osa-alueita ovat 
patenttilainsäädäntö, myyntilupasäännöt sekä hinnoittelu- ja korvaussäännökset. 

4.2. Yhteisöpatentin ja yhtenäisen oikeudenkäyntijärjestelmän nopea toteuttaminen  

Kaikki sidosryhmät ilmaisivat voimakkaan tukensa sille, että Euroopassa otettaisiin 
viipymättä käyttöön yhteisöpatentti47 ja perustettaisiin 
patenttioikeudenkäyntijärjestelmä48. Näiden toteuttamisesta käydään parhaillaan 
keskusteluja. Yhtenäisen oikeudenkäyntijärjestelmän pitäisi antaa korkealaatuisia 
tuomioita nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tutkimuksen tulosten mukaan 
yhteisöpatentti ja yhtenäinen patenttioikeudenkäyntijärjestelmä parantaisivat 
merkittävästi tehokkuutta ja vähentäisivät etenkin kustannuksia, joita aiheutuu 
useiden patenttihakemusten jättämisestä ja rinnakkaisista tuomioistuinmenettelyistä 
samojen osapuolten välillä eri jäsenvaltioissa. Lisäksi oikeusvarmuus paranisi, kun 
voitaisiin välttää ristiriitaiset tuomiot. Komissio tekee edelleen kaikkensa, jotta nämä 
välineet otettaisiin nopeasti käyttöön. 

Sidosryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että EPO:n myöntämien eurooppapatenttien ja 
tulevien yhteisöpatenttien olisi oltava korkealaatuisia. Kaikki sidosryhmät ilmaisivat 
myös voimakkaan tukensa sille, että EPO:n olisi sallittava nopeuttaa menettelyjä aina 
kun tämä on mahdollista. Toimialakohtaisen tutkimuksen tulosten perusteella 
komissio tukee EPO:n viimeaikaisia aloitteita ”riman nostamiseksi”. Tältä osin 
komissio pitää tervetulleena hiljattain tehtyä päätöstä rajoittaa määräaikaa 
vapaaehtoisesti jakamalla erotettujen hakemusten jättämiseksi. Komissio tukee myös 
EPO:n pyrkimyksiä lyhentää väite- ja valitusmenettelyjen kestoa. 

Alkuperäisvalmistajat ovat esittäneet pyynnön ottaa käyttöön järjestelyjä esteiden 
poistamiseksi. Niillä voitaisiin ratkaista patentteihin liittyvät kysymykset ennen 
rinnakkaisvalmisteen pääsyä markkinoille. Ei ole kuitenkaan selvää, että tällaiset 
uudet järjestelyt toisivat lisäarvoa, sillä kansallisten oikeusjärjestelmien välillä on 
edelleen suuria eroja (esim. tuomioistuinmenettelyjen kesto tai 
edellytykset/todennäköisyys väliaikaisten kieltomääräysten saamiselle). 
Rinnakkaisvalmistajilla olisi säilytettävä mahdollisuus edelläkävijän etuun suhteessa 
kilpaileviin rinnakkaisvalmistajiin, ellei käytössä ole tehokasta kansallista 

                                                 
47 Viimeisin luonnos ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisöpatentista on esitetty neuvoston 

valmisteluasiakirjassa 8588/09, 7. huhtikuuta 2009, ja se on saatavilla osoitteessa 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st08/st08588.en09.pdf. 

48 Viimeisin luonnos ehdotuksesta sopimukseksi eurooppapatentteja ja yhteisöpatentteja käsittelevästä 
patenttituomioistuimesta ja luonnos perussäännöksi on esitetty neuvoston valmisteluasiakirjassa 
7928/09, 23. maaliskuuta 2009, ja se on saatavilla osoitteessa 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st07/st07928.en09.pdf. 
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järjestelmää esteiden poistamiseksi. Joka tapauksessa tällaisen järjestelmän 
käyttöönottoedellytyksiä olisi tutkittava tarkkaan. 

4.3. Myyntilupamenettelyn tehostaminen 

Toimialakohtainen tutkimus ei sisältänyt perusteellista analyysia lääkkeitä 
koskevasta yhteisön sääntelykehyksestä, jolla yhdenmukaistetaan lääkevalmisteiden 
markkinoille saattamista koskevia kansanterveyden suojeluun tähtääviä vaatimuksia. 
Tutkimuksessa kuitenkin tunnustetaan sääntely-ympäristön merkitys sekä alkuperäis- 
että rinnakkaislääkkeiden markkinoille pääsylle. Julkiseen kuulemiseen antamissaan 
vastauksissa useat sidosryhmät kommentoivat tätä sääntelykehystä. 

Yhteisön sääntöihin rinnakkaislääkkeiden hyväksymisestä ja tietosuojasta tehtiin 
huomattavia muutoksia vuonna 2004, ja uusia määräyksiä on sovellettu vuodesta 
2005, vaikka joidenkin sääntöjen täysimääräiset vaikutukset näkyvät vasta muutaman 
vuoden kuluttua. 

Suurin osa sidosryhmistä esitti, että sekä uusi että vanha sääntelykehys olisi pantava 
täytäntöön ja täytäntöönpanoa olisi valvottava tiukasti. Komissio ottaa huomioon 
tutkimuksen aikana sidosryhmiltä saadut huomautukset tämän alan politiikkoihin 
liittyvässä täytäntöönpanossa. Komissio haluaa myös esittää seuraavat huomautukset. 

Sidosryhmät ovat laajasti samaa mieltä siitä, että myyntilupia sääntelevä 
eurooppalainen kehys toimii yleisesti hyvin. Samalla ne kuitenkin ilmoittivat 
havainneensa täytäntöönpanossa puutteita, jotka johtavat viivytyksiin ja joista 
aiheutuu tarpeetonta hallinnollista taakkaa yrityksille.  

Komissio tarjoaa täyden tukensa Euroopan lääkevirastolle (EMEA) ja kansallisille 
viranomaisille sen arvioimiseen, kuinka resursseihin ja toimintaedellytyksiin liittyvät 
ongelmat voitaisiin ratkaista kansallisten viranomaisten verkoston puitteissa. 
Komissio kehottaa jäsenvaltioita osallistumaan aktiivisesti myös 
hallintomenettelyjen nopeuttamis- ja yksinkertaistamistoimiin menettelyissä olevien 
pullonkaulojen poistamiseksi ja viivytysten vähentämiseksi. Lisäksi kuten lääkealan 
tulevaisuudesta 10. joulukuuta 2008 annetussa tiedonannossa esitetään, komissio 
katsoo, että EU:n lääkeviranomaisten verkostoon on tehtävä parannuksia sen 
tehokkuuden lisäämiseksi ja sen aikaansaaman hallinnollisen taakan vähentämiseksi. 
Näin voitaisiin nopeuttaa lääkkeiden pääsyä markkinoille. Parhaillaan käynnissä 
oleva EMEA:n tarkistusprosessi tarjoaa ensimmäisen mahdollisuuden analysoida 
näitä seikkoja. 

Sidosryhmät valittivat myös kansallisen täytäntöönpanon ja EU:n sääntelykehyksen 
välillä havaitsemistaan ristiriitaisuuksista. Yhteisön toimielimet ovat ryhtyneet 
tehokkaaseen valvontaan ja useisiin muihin toimiin tilanteen korjaamiseksi. 
Esimerkkejä ovat uuden muutoksia koskevan asetuksen49 täytäntöönpano ja 

                                                 
49 Lääkkeisiin EU:n markkinoille saattamisen jälkeen tehtyjä muutoksia kutsutaan muunnoksiksi (esim. 

tuotantoprosessia, pakkausta tai valmistajan osoitetta koskeva muutos). Myyntiluvan ehtoihin tehtävissä 
muunnoksissa on noudatettava EU:n lainsäädännön vaatimuksia, jotka on kodifioitu komission 
asetuksissa (EY) N:o 1084/2003 ja (EY) N:o 1085/2003. Tammikuun 1 päivästä 2010 sovelletaan 
komission asetusta (EY) N:o 1234/2008, annettu 24 päivänä marraskuuta 2008, ihmisille ja eläimille 
tarkoitettujen lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutosten tutkimisesta (EUVL L 334, 12.12.2008, s. 7). 



FI 24 RESTREINT UE FI 

kansallisten myyntilupaviranomaisten verkoston pyrkimykset. Tarpeen vaatiessa on 
harkittava rikkomismenettelyjen vireillepanoa. 

Komissio kehottaa jäsenvaltioita ja kansallisia viranomaisia hyödyntämään 
paremmin myyntilupien keskinäistä tunnustamismahdollisuutta, mikä tehostaisi 
menettelyjä ja vähentäisi yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Myyntilupien 
täysimääräinen keskinäisen tunnustaminen on mahdollista ilman yrityksille 
asetettavia lisävaatimuksia. Komissio korostaa myös tehokkaamman koordinoinnin 
tarvetta viranomaisten välillä, jotta ristiriitaisuuksia lainsäädäntökehyksen 
soveltamisessa voitaisiin välttää mahdollisimman paljon. Viranomaisten olisi 
hyödynnettävä täysimääräisesti nykyisiä välineitä, joita ovat muun muassa 
direktiivillä 2001/83/EY50 perustettu keskinäisen tunnustamisen menettelyn 
koordinointiryhmä ja EMEA:n hallinnoimat lääkevalmisteisiin liittyvät yhteisön 
tietokannat. Myyntilupaviranomaisia kannustetaan pyydettäessä ja viipymättä 
toimittamaan kaikki hinnoittelu- ja korvausviranomaisten tarvitsemat tiedot, jotta 
voidaan välttää päällekkäinen työ tai ainakin vähentää sen määrää.  

Alan edustajista erityisesti rinnakkaisvalmistajat valittivat siitä, että 
alkuperäisvalmistajilla on mahdollisuus puuttua myyntilupaviranomaisten 
sääntelymenettelyihin. Ne totesivat myös, että luottamuksellisten tietojen 
julkistamiseen liittyvät kansallisten viranomaisten käytännöt eroavat toisistaan. 
Komissio muistuttaa, että myyntilupamenettelyt ovat hakijan ja viranomaisten välisiä 
menettelyjä.51 Yhteisön lääkelainsäädännössä ei säädetä kolmannen osapuolen 
esittämistä huomautuksista eikä etenkään virallisesta menettelyyn puuttumisesta 
myyntilupahakemuksen arvioinnissa. Myyntilupaviranomaiset eivät välttämättä voi 
jättää huomioimatta kolmannen osapuolen myyntilupamenettelyn yhteydessä 
toimittamia tietoja, sillä toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon kaikki 
niille toimitetut tiedot, joilla voi olla vaikutusta valmisteen (turvallisuuden, 
tehokkuuden ja laadun) arviointiin. Jäsenvaltioiden ja viranomaisten olisikin 
varmistettava, että kolmannen osapuolen huomautukset dokumentoidaan tarkasti ja 
niistä toimitetaan tiedot hakijalle riippumatta siitä, miksi huomautuksia on tehty. 
Lisäksi niiden olisi pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan, ettei menettelyyn 
puuttumisesta aiheudu tarpeettomia viivytyksiä hakijalle. Joidenkin jäsenvaltioiden 
lainsäädännön mukaan sairausvakuutusyritykset tai muut yritykset voivat myös 
nostaa vahingonkorvauskanteen kansallisen lainsäädännön nojalla, jos ne pystyvät 
todistamaan menettäneensä tuloja tai säästöjä perusteettoman menettelyyn 
puuttumisen vuoksi. 

Komissio soveltaa edelleen tiukasti voimassa olevaa yhteisön lainsäädäntöä ja ryhtyy 
toimiin, jos myyntilupia kytketään patentteihin (patent linkage), sillä yhteisön 
lainsäädännön mukaan myyntilupaviranomaiset eivät saa ottaa alkuperäislääkkeen 
patentointitilannetta huomioon, kun ne päättävät myyntiluvan myöntämisestä 
rinnakkaislääkkeille. Komissio on myös sitoutunut varmistamaan, että kaikki 
jäsenvaltiot panevat täysimääräisesti täytäntöön uudet tietosuojasäännöt, jotka 
sisällytettiin yhteisön lainsäädäntöön vuonna 2004.  

                                                 
50 Direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67–128, 

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2008/29/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 
2008, EUVL L 81, 20.3.2008, s. 51. 

51 Asia T-326/99 (Olivieri), ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 18.12.2003, Kok. 2003, s. 
II–06053. 
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Komissio ottaa myös huomioon sidosryhmien huomautukset siitä, että lääkkeiden 
saatavuutta olisi parannettava tietosuojalainsäädännön avulla. Komissio on sitoutunut 
kehittämään EU:n lääkealan puitteita edistääkseen innovointitoimintaa erityisesti 
niillä alueilla, joilla tarvitaan uusia hoitomuotoja. Komissio esitti uudistetusta 
visiosta lääkealalle 10. joulukuuta 2008 antamassaan tiedonannossa, että se antaa 
vuoteen 2010 mennessä raportin yksilöllisten lääkkeiden ja omiikka-teknologioiden 
käytöstä lääkkeiden tutkimus- ja kehitystyössä sekä tämän tukemiseen tarvittavista 
yhteisön välineistä.52 Raportin yhteydessä voidaan tarkastella nykyistä 
tietosuojajärjestelmää ja sen mahdollisuuksia edistää innovointitoimintaa ja parantaa 
lääkkeiden saatavuutta. 

Yritykset ovat myös pyytäneet myyntilupa-alan kansainvälistä harmonisointia 
lähinnä Euroopassa ja Yhdysvalloissa sääntelyssä olevien tarpeettomien erojen 
poistamiseksi. Komissio tukee täysin kansainvälistä harmonisointia, sillä 
tarpeettomia eroja vähentämällä voitaisiin pienentää huomattavasti markkinoille 
pääsyn ja innovointitoiminnan kustannuksia. Komissio myös viittaa tätä alaa 
koskevaan strategiaan, joka on määritelty komission 10. joulukuuta 2008 antamassa 
tiedonannossa uudistetusta visiosta lääkealalle.  

Toimialakohtaisen tutkimuksen yhteydessä rinnakkaisvalmistajat valittivat myös 
alkuperäisvalmistajien tiedotuskampanjoista, joissa pyrittiin kyseenalaistamaan 
rinnakkaislääkkeiden laatu. Komissio haluaa muistuttaa, että kaikkiin 
lääkevalmisteisiin, joille on myönnetty myyntilupa yhteisön markkinoilla, 
sovelletaan samoja laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta koskevia vaatimuksia 
riippumatta siitä, onko kyseessä alkuperäis- vai rinnakkaisvalmiste. Lääkkeiden 
turvallisuuden, tehokkuuden tai laadun kyseenalaistavissa kampanjoissa jätetään 
huomioimatta EU:ssa sovellettavan myyntilupamenettelyn keskeiset periaatteet, ja ne 
saattavat johtaa kuluttajia harhaan. Komissio kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään 
toimenpiteisiin erityisesti direktiivin 2001/83/EY 97 artiklan nojalla, jos ne 
havaitsevat tällaisia kampanjoita alueellaan. 

4.4. Hinnoittelu- ja korvausjärjestelmien parantaminen ja kilpailua edistävän 
ympäristön luominen rinnakkaislääkkeiden osuuden kasvattamiseksi 

Toimialakohtaisen tutkimuksen aikana useat sidosryhmät ilmaisivat huolensa 
lääkkeiden hinnoittelu- ja korvausmenettelyihin liittyvistä viivytyksistä ja 
epävarmuudesta. Alkuperäisvalmistajat väittivät niiden estävän potilaita saamasta 
innovatiivisia lääkkeitä ja lyhentävän aikaa, jona yritykset hyötyvät yksinoikeudesta. 
Rinnakkaisvalmistajat väittivät, että tällaiset viivytykset pienentävät 
terveydenhuollon säästöjä.  

Komission tällä alalla soveltama strategia perustuu myös lääkefoorumin suosituksiin, 
komission 10. joulukuuta 2008 antamaan tiedonantoon lääkealan uudesta visiosta 

                                                 
52 Uusien teknologioiden (kuten farmakogenomiikka ja potilaisiin ja sairauksiin liittyvät mallinnus- ja 

simulointitekniikat) myötä näköpiirissä on yhä yksilöllisempiä lääkkeitä. Tulevaisuudessa lääkärit 
saattavat käyttää geneettisiä tietoja oikean lääkkeen, oikean annostuksen ja annostusajankohdan 
määrittämiseen. Uusi teknologia vaikuttaa jo nyt yritysten liiketoimintastrategioihin, kliinisten kokeiden 
suunnitteluun ja lääkkeiden määräämistapoihin. Vielä on tosin liian aikaista sanoa, muuttuuko ala 
merkittävästi omiikka-teknologioiden myötä. Komissio kuitenkin seuraa alaa tiiviisti ja harkitsee, miten 
se voisi tukea sen kehitystä.  
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sekä lääkealan markkinoiden toimivuuden syvälliseen seurantaan.53 Komissio aikoo 
päättää näiden aloitteiden tulosten perusteella, onko EU:n nykyisiä hinnoittelu- ja 
korvaussääntöjä (avoimuusdirektiivi 89/105/ETY) tarpeen tarkistaa. 

Komissio kehottaa kaikkia sidosryhmiä varmistamaan, että avoimuusdirektiivissä 
89/105/ETY54 säädettyjä kolmen tai kuuden kuukauden määräaikoja noudatetaan. 
Komissio jatkaa kaikkien sellaisten kanteluiden tutkintaa, joihin sisältyy viitteitä 
direktiivin virheellisestä täytäntöönpanosta tai sen järjestelmällisestä noudattamatta 
jättämisestä. Komissio muistuttaa sidosryhmiä myös siitä, että ne voivat saattaa 
kansallisen tuomioistuimen käsiteltäväksi asian, joka koskee direktiivin vaatimusten 
laiminlyöntiä kansallisen viranomaisen taholta, ja kannustaa osapuolia tarvittaessa 
harkitsemaan tätä mahdollisuutta sekä myös vahingonkorvauskanteiden nostamista. 

Avoimuusdirektiivissä 89/105/ETY asetetaan enimmäismääräajat hinnoittelu- ja 
korvauspäätöksille, mutta nämä eivät estä jäsenvaltioita ottamasta käyttöön 
nopeampia päätöksentekomenettelyjä silloin kun tämä on tarkoituksenmukaista. Jotta 
rinnakkaisvalmisteita koskevien hinnoittelu- ja korvauspäätösten tekoa voitaisiin 
nopeuttaa, komissio pyytää jäsenvaltioita harkitsemaan sellaisten kansallisten 
säännösten käyttöönottoa, joiden mukaan rinnakkaisvalmisteiden hinnoittelu ja 
korvattavuus hyväksyttäisiin automaattisesti/välittömästi (eli ilman yksityiskohtaista 
arviointia), jos vastaavan kalliimman alkuperäisvalmisteen korvattavuus on 
hyväksytty. Tämä vähentäisi huomattavasti kaikille osapuolille aiheutuvaa 
hallinnollista taakkaa, ja rinnakkaisvalmisteet tulisivat nopeammin saataville. 

Rinnakkaisvalmistajien mukaan hinnoittelu- ja korvauspäätöksiin liittyvät 
viivytykset johtuvat toisinaan lisävaatimuksista. Näitä ovat muun muassa 
vaatimukset toimittaa tietoja patentointitilanteesta ja ylimääräiset arvioinnit 
alkuperäis- ja rinnakkaisvalmisteen biologisesta samanarvoisuudesta. Tällaiset 
lisävaatimukset näyttävät tarjoavan alkuperäisvalmistajille keinon puuttua 
menettelyyn ja siten pidentää sen kestoa. 

Komissio huomauttaa, että avoimuusdirektiivi edellyttää jäsenvaltioiden asettavan 
objektiiviset ja todennettavissa olevat perusteet hinnoittelu- ja korvauspäätöksen 
myöntämiseksi lääkkeille siten, että kansalliset viranomaiset eivät saa asettaa 
lisäperusteita tai vaatia lisäarviointeja, joista ei säädetä kansallisessa 
lainsäädännössä. Komissio myös katsoo, ettei patentointitilanteen ja biologisen 
samanarvoisuuden arviointi saisi kuulua hinnoittelu- ja korvausviranomaisten 
toimivaltaan, sillä niillä ei ole tähän välineitä eikä valmiuksia. 
Rinnakkaisvalmisteiden markkinoille pääsyyn vaikuttaa myös se, että joidenkin 
jäsenvaltioiden viranomaiset saattavat katsoa hinnoittelu- ja korvaushakemusten 
loukkaavan patenttia. Tässä yhteydessä korostetaan sitä, että alkuperäisvalmistajia 
edustava liitto EFPIA esitti alustavasta raportista järjestetyssä julkisessa 
kuulemisessa, etteivät rinnakkaisvalmistajien myyntilupahakemukset muodosta 

                                                 
53 Katso lääkefoorumin suositukset (annettu lokakuussa 2008, saatavilla osoitteessa 

http://ec.europa.eu/pharmaforum/), komission tiedonanto ”Turvallisia, innovatiivisia ja kaikkien 
saatavilla olevia lääkkeitä: uudistettu visio lääkealalle”, KOM(2008) 666, 10.12.2008, ja lääkealan 
markkinoiden toimivuuden syvällinen seuranta (esitetty edellä mainitun tiedonannon tavoitteessa 7). 

54 Direktiivissä 89/105/ETY säädetyt määräajat ovat 90 päivää hinnoittelupäätösten osalta, 90 päivää 
korvauspäätösten osalta ja 180 päivää yhdistettyjen hinnoittelu- ja korvauspäätösten osalta. 

http://ec.europa.eu/pharmaforum/
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patentinloukkausta. Samaa käytäntöä olisi sovellettava myös hinnoittelu- ja 
korvaushakemuksiin. 

Alkuperäisvalmistajien ei pitäisi puuttua hinnoittelu- ja korvausviranomaisten 
toimintaan tuomalla esiin biologista samanarvoisuutta koskevia kysymyksiä tai 
väittämällä rinnakkaisvalmistajan mahdollisesti loukkaavan patenttia. Komissio pitää 
hinnoittelu- ja korvausmenettelyjä hakijan ja viranomaisten välisenä menettelynä. 
Koska hinnoittelu- ja korvausviranomaisilla ei ole toimivaltaa arvioida patentteja, 
biologista samanarvoisuutta tai lääkkeen turvallisuutta koskevia kysymyksiä, 
jäsenvaltioiden olisi jätettävä huomioimatta näitä seikkoja koskevat kolmannen 
osapuolen huomautukset. Viranomaisten olisi myös varmistettava, että kolmansien 
osapuolten puuttuminen menettelyyn dokumentoidaan tarkasti ja siitä toimitetaan 
tiedot hakijalle. Lisäksi olisi varmistettava, ettei se viivytä hinnoittelu- ja 
korvauspäätösten käsittelyä. 

Alkuperäisvalmistajat katsovat, että alkuperäisvalmisteisiin liittyvät viivytykset 
johtuvat osittain useissa jäsenvaltioissa käytettävistä rajatylittävistä 
viitehintajärjestelmistä ja osittain suuntauksesta hajauttaa päätöksentekoa 
alue/paikallistasolle. Komissio hyväksyy täysin jäsenvaltioiden kansalliset valinnat, 
mutta huomauttaa, että toimialakohtaisen tutkimuksen mukaan rajatylittävien 
viitehintajärjestelmien käyttö voi johtaa viivytyksiin ja toisinaan myös 
väärinkäytöksiin (esim. piilotetut alennukset julkaistujen viitehintalistojen hinnoista). 
Lisäksi komissio korostaa, että jäsenvaltioiden on itse ratkaistava hajanaiseen 
päätöksentekoon liittyvät ongelmat. 

Sidosryhmät ja erityisesti alkuperäisvalmistajat valittivat myös hintoihin/tuottoihin 
liittyvästä epävarmuudesta uusia lääkkeitä kehitettäessä. Erityisesti mainittiin 
päällekkäiset kansalliset arvioinnit, joilla yritetään määrittää uudesta lääkkeestä 
nykyisiin lääkkeisiin verrattuna saatava ”lisäarvo”. Osapuolet ovat kiinnostuneita 
rajatylittävästä yhteistyöstä arvioitaessa lisäarvoa tieteellisesti. Tältä osin komissio 
huomauttaa, että jäsenvaltioiden päällekkäiset tieteelliset arvioinnit aiheuttavat 
ylimääräisiä kustannuksia, jotka koituvat viime kädessä kuluttajien/veronmaksajien 
maksettaviksi. On myös olemassa riski, että samoista kysymyksistä tehdään 
ristiriitaisia päätöksiä. Lisäksi pienillä jäsenvaltioilla ei tässä vaiheessa aina ole 
valmiuksia tehdä tieteellisiä arviointeja, joten ne eivät hyödy suurten jäsenvaltioiden 
käytettävissä olevista mahdollisuuksista. Tästä syystä komissio on juuri ehdottanut 
terveysteknologian arviointiin liittyvän yhteisen toiminnan rahoittamista vuoden 
2009 terveysohjelmasta. Komission ehdotus patenttioikeuksien täytäntöönpanosta 
rajatylittävässä terveydenhuollossa sisältää säännöksiä, joilla lisätään yhteistyötä 
terveysteknologian arvioinnin alalla. Kustannustehokkuusanalyysi kuitenkin riippuu 
paljolti kunkin jäsenvaltion julkisen talouden tilanteesta ja terveydenhuollon 
painopisteistä. 

Lisäksi esitettiin kansallisia järjestelmiä koskevia huomautuksia siitä, miten kilpailua 
voitaisiin edistää lääkealalla ja erityisesti rinnakkaislääkealalla. 

Rinnakkaisvalmisteiden markkinoille pääsyn vaikutuksista tutkimuksen yhteydessä 
tehty ekonometrinen analyysi näyttäisi osoittavan, että kansalliset järjestelmät, joissa 
apteekkien on tarjottava korvaavaa rinnakkaisvalmistetta ja joissa lääkäreitä 
kannustetaan määräämään tiettyä vaikuttavaa ainetta tietyn tuotemerkin asemesta, 
edistävät hintakilpailua ja kasvattavat rinnakkaisvalmisteiden osuutta markkinoilla. 
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Sama koskee käytäntöjä, joissa lääkkeet korvataan halvimman valmisteen hinnan 
mukaan ja korvaustasoja muutetaan säännöllisesti markkinoiden hintakehityksen 
mukaan. Lisäksi myös se, että potilaat itse maksavat lääkkeistä tietyn osuuden, 
näyttäisi edistävän hintakilpailua. Sen sijaan rinnakkaislääkkeitä koskevien 
hintakattojen käyttö ei näyttäisi edistävän kilpailua eikä lisäävän 
rinnakkaisvalmisteiden osuutta markkinoilla. 

Komissio pyytääkin jäsenvaltioita harkitsemaan toimenpiteitä, joilla edistettäisiin 
rinnakkaisvalmisteiden osuuden nopeaa kasvua ja/tai kilpailua 
rinnakkaisvalmisteiden markkinoilla siltä osin kuin tähän ei ole jo ryhdytty. 
Direktiivillä 89/105/ETY perustetussa avoimuuskomiteassa käydään parhaillaan 
keskustelua vaihtoehtoisista toimenpiteistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.  

Jäsenvaltiot, joissa sairausvakuutusyhtiöt ovat järjestäneet tiettyihin 
rinnakkaisvalmisteisiin liittyviä tarjouskilpailuja tai vastaavia menettelyjä, ovat 
saavuttaneet merkittäviä, kuluttajien hyödyksi koituvia säästöjä. Tällaisilla 
järjestelyillä voidaan paremmin varmistaa, etteivät rinnakkaisvalmistajien tarjoamat 
hinnanalennukset jää jakeluportaaseen vaan siirtyvät kuluttajille. Vaikka 
tarjouskilpailut voivat olla merkittävä keino vähentää julkisen terveydenhuollon 
kustannuksia, niiden ehtoja asetettaessa on kuitenkin otettava huomioon keskipitkän 
ja pitkän aikavälin vaikutukset (esimerkiksi sopimuksen voimassaoloaika ei saisi 
johtaa markkinoiden sulkeutumiseen). Lisäksi on olennaisen tärkeää, että 
tarjouskilpailujen järjestämisessä noudatetaan EU:n oikeutta (esim. julkisia 
hankintoja koskevaa lainsäädäntöä). 

Komissio tukee jäsenvaltioiden yhteistyötä ja tietojenvaihtoa rinnakkaisvalmisteisiin 
liittyvistä parhaista käytännöistä asianmukaisilla keskustelufoorumeilla (esim. 
direktiivillä 89/105/ETY perustettu avoimuuskomitea).  

5. TULEVA TOIMINTA 

Toimialakohtainen tutkimus vahvistaa olettamuksen, että rinnakkaisvalmisteet eivät 
aina pääse markkinoille niin aikaisin kuin nykyisessä sääntelykehyksessä olisi 
mahdollista, ja osoittaa yritysten käytäntöjen olevan yksi syy tähän. Lisäksi ilmeni 
viitteitä monista muista seikoista, joilla saattaa olla merkittävä vaikutus asiaan. 
Toimialakohtainen tutkimus vahvistaa myös sen, että uusien markkinoille tulevien 
lääkkeiden määrä on vähentynyt. Lisäksi siinä esitetään, että tietyt yritysten 
käytännöt voivat muiden tekijöiden ohella vaikuttaa tähän ilmiöön. Parhaillaan on 
käynnissä erilaisia markkinoiden seurantatoimenpiteitä, joiden avulla pyritään 
määrittämään lisätekijöitä, joilla voisi olla merkitystä tässä yhteydessä. 

Komissio aikoo puuttua toimialakohtaisen tutkimuksen yhteydessä määriteltyihin 
ongelmiin lisäämällä alan valvontaa yhteisön kilpailulainsäädännön nojalla ja 
aloittamalla tarvittaessa tuomioistuinkäsittelyjä. Ensimmäinen täytäntöönpanotoimi 
on jo käynnissä. Jotta voitaisiin vähentää kuluttajien kannalta haitallisia 
patenttisopimusjärjestelyjä, komissio aikoo erityisesti seurata niitä järjestelyjä, joilla 
rajoitetaan rinnakkaisvalmisteiden pääsyä markkinoille ja joihin sisältyy vastikkeen 
siirto alkuperäisvalmistajalta rinnakkaisvalmistajalle. 

Sääntelykehyksen osalta toimialakohtaisen tutkimuksen tulokset vakuuttivat 
komission siitä, että yhteisöpatentti olisi otettava käyttöön viipymättä ja samalla 
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perustettava Eurooppaan yhtenäinen patenttioikeudenkäyntijärjestelmä. Tutkimuksen 
mukaan lääkeala tukee näiden toteuttamista yhä selkeämmin. Patenttilainsäädännön 
osalta tutkimus vahvisti, että Euroopan patenttiviraston viime aikoina tekemät 
aloitteet myönnettyjen patenttien korkean laadun varmistamiseksi ja menettelyjen 
nopeuttamiseksi (”nostamalla rimaa”) ovat olleet tarpeellisia. 

Myyntilupien osalta komissio keskittyy sääntelykehyksen täysimääräiseen 
täytäntöönpanoon ja sen tehokkaaseen valvontaan. Huomiota kiinnitetään 
esimerkiksi hyväksymismenettelyjen määräaikojen noudattamiseen sekä käytäntöön, 
jossa myyntilupa kytketään patenttiin. Komissio muistuttaa, että yhteisön 
lääkelainsäädännössä ei säädetä kolmannen osapuolen esittämistä huomautuksista 
eikä etenkään virallisesta menettelyyn puuttumisesta myyntilupahakemuksen 
arvioinnissa. Komissio kehottaa myyntilupaviranomaisia varmistamaan, että 
kolmannen osapuolen huomautukset, joita ei voida jättää huomioimatta, 
dokumentoidaan tarkasti ja niistä toimitetaan tiedot hakijalle. Lisäksi viranomaisten 
on pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan, ettei huomautuksista aiheudu tarpeettomia 
viivytyksiä hakijalle. 

Hinnoittelu- ja korvauskäytäntöjen osalta komissio kehottaa jäsenvaltioita 
harkitsemaan sellaisten säännösten käyttöönottoa, joilla rinnakkaisvalmisteen 
hinnoittelu ja korvattavuus hyväksyttäisiin automaattisesti/välittömästi, jos vastaavan 
alkuperäisvalmisteen hinnoittelu ja korvattavuus on hyväksytty. Jäsenvaltioiden olisi 
jätettävä huomioimatta patentteja, biologista samanarvoisuutta tai 
turvallisuuskysymyksiä koskevat kolmannen osapuolen huomautukset ja 
varmistettava, että kolmannen osapuolen sellaiset hinnoittelu- ja 
korvattavuusviranomaisille toimittamat huomautukset, joita ei voida jättää 
huomioimatta, dokumentoidaan tarkasti ja niistä toimitetaan tiedot hakijalle. Lisäksi 
niiden olisi pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan, ettei menettelyyn puuttumisesta 
aiheudu tarpeettomia viivytyksiä hakijalle. Komissio pyytää jäsenvaltioita myös 
harkitsemaan toimenpiteitä, joilla edistettäisiin rinnakkaisvalmisteiden osuuden 
nopeaa kasvua ja/tai kilpailua rinnakkaisvalmisteiden markkinoilla siltä osin kuin 
tähän ei ole jo ryhdytty. Lisäksi komissio tukee jäsenvaltioiden yhteistyötä ja 
tietojenvaihtoa rinnakkaisvalmisteisiin liittyvistä parhaista käytännöistä. Komissio 
aikoo näiden aloitteiden55 tulosten perusteella päättää, onko nykyisiä EU:n 
hinnoittelu- ja korvaussääntöjä (avoimuusdirektiivi 89/105/ETY) tarpeen tarkistaa. 

Komissio aikoo jatkaa tässä tiedonannossa esiteltyjen tavoitteiden mukaisesti 
rakentavaa keskustelua kaikkien sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että yhteisön 
lääkealan innovointipotentiaalia voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja että potilaiden 
saatavilla on entistä paremmin turvallisia, innovatiivisia ja edullisia lääkkeitä, jotka 
pääsevät markkinoille ilman perusteettomia viivytyksiä. 

                                                 
55 Lääkefoorumin suositukset, komission 10. joulukuuta 2008 antama tiedonanto uudistetusta visiosta 

lääkealalle sekä lääkealan markkinoiden syvällinen seuranta. 




