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OZNÁMENIE KOMISIE 

Zhrnutie správy o odvetvovom prieskume farmaceutického trhu 

1. ODVETVOVÝ PRIESKUM A ŠIRŠÍ KONTEXT 
Farmaceutický sektor je mimoriadne dôležitý pre zdravie občanov Európy, ktorí 
potrebujú mať prístup k inovatívnym, bezpečným a cenovo dostupným liekom. V 
roku 2007 predstavovali výdavky na lieky pre každého Európana v priemere 
približne 430 mil. EUR a táto suma bude pravdepodobne stúpať súbežne so starnutím 
populácie Európy. Vo všeobecnosti bol v EÚ obrat na trhu pre voľnopredajné lieky a 
lieky na predpis určené pre ľudí viac ako 138 mld. EUR na úrovni výroby a 214 mld. 
EUR na úrovni maloobchodného predaja. 

Táto správa je súčasťou riadne zavedených politík a iniciatív Komisie týkajúcich sa 
farmaceutického sektora vrátane lisabonskej stratégie, stratégie Komisie v oblasti 
práv priemyselného vlastníctva1, oznámenia o obnovených vyhliadkach pre 
farmaceutický sektor2 a iniciatívy v oblasti inovačných liekov3. Je potrebné ju 
vnímať v súčinnosti s regulačnými aktivitami Komisie týkajúcimi sa najmä 
bezpečnosti, kvality a účinnosti liekov4, transparentnosti vnútroštátnych postupov na 
určenie ceny a výšky úhrady5 a ochranou práv duševného vlastníctva. Komisia je 
vzhľadom na význam farmaceutického priemyslu pre hospodársky rast a 
zamestnanosť, ako aj úlohu, ktorú zohráva v oblasti verejného zdravia, skutočne 
zaviazaná realizovať politiku, ktorá vytvára prostredie prispievajúce k zabezpečeniu 
životaschopnosti tohto sektora. 

Odvetvový prieskum je preto zviazaný s inými iniciatívami Komisie zameranými na 
poskytovanie bezpečných, účinných a cenovo dostupných liekov pre európskych 
pacientov a zároveň na vytváranie podnikateľského prostredia, ktoré podnecuje 
výskum, povzbudzuje hodnotnú inováciu a podporuje konkurencieschopnosť tohto 
odvetvia6. 

Hlavná úloha inovácie 

Inovácie sú pre farmaceutický sektor veľmi dôležité. Inovácie v oblasti liekov 
určených pre ľudí umožnili pacientom využívať prínos liečebných postupov, ktoré 
boli pred niekoľkými desaťročiami ešte nepredstaviteľné. Absencia vhodnej liečby v 
prípade mnohých chorôb si vyžaduje pokračovať v inovatívnom úsilí s cieľom 

                                                 
1 Oznámenie Komisie zo 16. júla 2008 o stratégii v oblasti práv priemyselného vlastníctva v Európe, 

KOM(2008) 465, v konečnom znení. 
2 Pozri najmä Oznámenie Komisie z 10. decembra 2008 (KOM(2008) 666 z 10.12.2008: Bezpečné, 

inovatívne a dostupné lieky: obnovené vyhliadky pre farmaceutický sektor). 
3 Iniciatíva pre oblasť inovatívnych liekov je partnerstvom medzi verejným a súkromným sektorom 

(PPP), a to medzi farmaceutickým priemyslom reprezentovaným Európskou federáciou 
farmaceutického priemyslu a združení (EFPIA) a európskymi spoločenstvami reprezentovanými 
Európskou komisiou. Pozri: http://imi.europa.eu/index_en.html. 

4 Pozri napríklad nariadenie (ES) č. 726/2004 a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 
31. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES. 

5 Smernica 89/105/EHS z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien 
humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia. 

6 K uvedenému pozri informácie z Farmaceutického fóra na vysokej úrovni 
(http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/final_conclusions_en.pdf), ako aj správy z prebiehajúceho 
monitorovania trhu. 
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vyvinúť nové lieky. Bez významného úsilia, ktoré v oblasti výskumu a vývoja 
vyvíjajú originálne farmaceutické spoločnosti a iné zainteresované strany (napr. 
univerzity), by tento prínos nebolo možné dosiahnuť. 

Práva duševného vlastníctva sú hlavným prvkom podpory inovácie. Ochrana práv 
duševného vlastníctva je dôležitá pre všetky sektory hospodárskeho života a pre 
konkurencieschopnosť Európy má prvoradý význam. Zvlášť veľký význam má 
ochrana týchto práv pre farmaceutický sektor, kde je potrebné riešiť aktuálne a 
vznikajúce zdravotné problémy a dlhý životný cyklus výrobkov (vrátane dlhých fáz 
ich vývoja). Farmaceutický sektor v EÚ patrí medzi sektory s najvyššími 
investíciami do výskumu a vývoja v Európe a pri ochrane inovácie sa vo významnej 
miere opiera o práva duševného vlastníctva. Obdobie výlučných práv, ktoré sa 
poskytuje na základe patentového práva a iných mechanizmov (dodatkové ochranné 
osvedčenia, doba ochrany údajov) slúži ako podnet pre originálne farmaceutické 
spoločnosti, aby pokračovali v inováciách. 

Komisia, ktorá má povinnosť podporovať inovácie prostredníctvom práv 
priemyselného vlastníctva vrátane patentov, ako je uvedené v patentovovom 
oznámení z roku 20077 a oznámení o stratégii v oblasti práv priemyselného 
vlastníctva z roku 2008, zdôrazňuje potrebu vysokokvalitných patentov udeľovaných 
v rámci efektívnych a cenovo prijateľných postupov, ktoré všetkým zainteresovaným 
stranám poskytujú požadovanú právnu istotu.  

Potreba udržania vyrovnaného rozpočtu verejných financií 

Zároveň je všeobecne známou skutočnosťou, že verejné zdroje vrátane zdrojov 
určených na pokrytie výdavkov na zdravotníctvo sú značne obmedzené. 
Hospodárska súťaž, najmä konkurencia zo strany generických liekov je veľmi 
dôležitá pre udržanie vyrovnaného rozpočtu verejných financií a pre zachovanie 
širokej dostupnosti liekov pre spotrebiteľov/pacientov.  

V tejto súvislosti bola v záveroch a odporúčaniach Farmaceutického fóra na vysokej 
úrovni8 ocenená skutočnosť, že zainteresované strany zastávajú spoločne názor, že 
spôsob určovania ceny a výšky úhrady musí okrem iného umožňovať kontrolu 
farmaceutických výdavkov zo strany členských štátov. V tomto smere sa 
konštatovalo, že generické lieky poskytujú pacientom a platiteľom možnosť prístupu 
k podobnej liečbe s nižšími nákladmi pri súčasnom odbremenení rozpočtov od 
financovania nových inovatívnych liekov9. Ako bolo uvedené v oznámení o 
obnovených vyhliadkach pre farmaceutický sektor10, „veľa členských štátov uznáva, 
že generické lieky zohrávajú dôležitú úlohu pri ich úsilí obmedzovať náklady na 
zdravotnú starostlivosť, pokiaľ ide o ich prax v predpisovaní a uhrádzaní. 
Konkurencia výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje patent, umožňuje udržateľnú liečbu 
väčšieho počtu pacientov s nižšími finančnými zdrojmi. Vytvorené úspory sú tak 
rezervou pre inovatívne lieky. Všetky subjekty by z tohto dôvodu mali 
zabezpečovať, aby generiká mohli vstúpiť na trh po skončení platnosti patentu alebo 
ochrany exkluzivity údajov a mohli účinne konkurovať.“ 

                                                 
7 Oznámenie Komisie „Zlepšenie patentového systému v Európe“, KOM(2007) 165 v konečnom znení. 
8 http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/final_conclusions_en.pdf. 
9 Farmaceutické fórum na vysokej úrovni: Hlavné zásady osvedčených postupov implementácie politiky 

určovania ceny a výšky úhrady (http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/pricing_principles_en.pdf). 
10 Oznámenie Komisie z 10. decembra 2008 (KOM(2008) 666 z 10.12.2008: Bezpečné, inovatívne a 

dostupné lieky: obnovené vyhliadky pre farmaceutický sektor). 
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Najmä generické lieky by sa mali dostávať na trh bez zbytočného alebo 
neopodstatneného zdržania. Členské štáty, ktoré chcú vďaka generickým výrobkom 
dosiahnuť maximálnu možnú úsporu v rámci rozpočtu, musia uvažovať aj o 
spôsoboch uľahčujúcich rýchle šírenie generík a o účinnej cenovej súťaži medzi 
generickými farmaceutickými spoločnosťami. 

Najnovšie zmeny v sektore 

Vo farmaceutickom priemysle prebiehajú významné zmeny. Mnohé veľmi úspešné 
lieky („blockbuster“ medicines – t. j. lieky, ktorých ročný celosvetový obrat 
presahuje 1 mld. USD), ktoré tvoria podstatnú časť odbytu a ziskov veľkých 
originálnych farmaceutických spoločností, stratili v nedávnych rokoch patentovú 
ochranu a v prípade mnohých ďalších táto situácia nastane v nasledujúcich rokoch. 
Súčasne sa zdá, že napriek rastúcim investíciám do výskumu a vývoja je pre 
originálne farmaceutické spoločnosti doplnenie ich palety vyvíjaných výrobkov 
problémom a počet nových liekov uvedených na trh klesal. V súčinnosti s ďalšími 
faktormi táto skutočnosť spôsobuje, že originálne farmaceutické spoločnosti sú stále 
viac závislé na príjmoch z ich existujúcich predajne najúspešnejších výrobkov a 
nevyhnutne si želajú udržať si tieto príjmy čo najdlhšiu dobu. O niekoľko rokov 
zasiahne pokles v počte nových liekov uvádzaných na trh aj generické farmaceutické 
spoločnosti, ktoré budú mať menší počet generických výrobkov, ktoré budú môcť 
uviesť na trh. 

V posledných rokoch bola v sektore zaznamenaná intenzívnejšia konsolidácia. 
Originálne farmaceutické spoločnosti zakúpili rôzne iné originálne farmaceutické 
spoločnosti, ako aj generické farmaceutické spoločnosti. Menšie originálne 
farmaceutické spoločnosti, často založené na biotechnológii, môžu ponúknuť 
potenciálne nové lieky na doplnenie palety vyvíjaných výrobkov originálnych 
farmaceutických spoločností. Mnohé väčšie originálne farmaceutické spoločnosti 
investujú do rastúceho trhu s generickými liekmi tak, že získavajú kontrolu nad 
generickými subjektmi. Pomáha im to diverzifikovať ich rizikovú štruktúru a môžu 
tak vytvárať príležitosti pre vstup na nové geografické trhy. Medzi generickými 
farmaceutickými spoločnosťami sa uskutočnilo viacero fúzií, ktoré je možné dať do 
súvislosti s úsilím dosiahnuť úsporu z rozsahu a vstúpiť na nové geografické trhy. 
Cieľom kontroly fúzií v EÚ je umožniť tieto typy konsolidácie, pokiaľ nemajú za 
následok značné narušenie účinnej hospodárskej súťaže.  

Rozsah prieskumu 

Vzhľadom na význam dobre fungujúceho farmaceutického sektora a prítomnosť 
určitých indícií, že hospodárska súťaž na farmaceutickom trhu v Európskej únii 
pravdepodobne nefunguje dobre, Komisia iniciovala 15. januára 2008 odvetvový 
prieskum na farmaceutickom trhu11. Prieskum mal najmä skúmať dôvody 
zaznamenaného neskoršieho vstupu generických liekov na trh a zjavný pokles 
inovácií zistený na základe počtu nových liekov uvedených na trh. Odvetvové 
prieskumy umožňujú Komisii získavať informácie na uplatnenie článkov 81 a 82 
Zmluvy o ES.  

Pri zohľadnení skutočnosti, že odvetvové prieskumy sú nástrojom v rámci práva 
hospodárskej súťaže ES12, sa odvetvový prieskum zameriava najmä na správanie 

                                                 
11 Rozhodnutie Komisie z 15. januára 2008 o začatí vyšetrovania vo farmaceutickom sektore podľa článku 

17 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (vec COMP/D2/39-514). 
12 Článok 17 ods. 1 prvá zarážka nariadenia Rady 1/2003: „Keď sa predpokladá, že vývoj obchodu medzi 

členskými štátmi, nehybnosť cien alebo iné okolnosti obmedzujú alebo narúšajú hospodársku súťaž v 
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spoločností. Prieskum sa zameriava na také postupy, ktoré spoločnosti môžu 
využívať na zablokovanie alebo oddialenie vstupu konkurenčných generických 
liekov na trh, ako aj na zablokovanie alebo oddialenie vývoja konkurenčných 
originálnych výrobkov. Prieskum sa teda predovšetkým sústreďuje na konkurenčný 
vzťah medzi originálnymi farmaceutickými spoločnosťami a generickými 
farmaceutickými spoločnosťami a medzi jednotlivými originálnymi farmaceutickými 
spoločnosťami. Na tento účel si Komisia vybrala pre dôkladnú analýzu 43 
originálnych farmaceutických spoločností a 27 generických farmaceutických 
spoločností. Reprezentujú 80 % relevantného obratu v EÚ a sú typickými väčšími 
spoločnosťami pôsobiacimi vo viac ako jednom členskom štáte. 

Keďže odvetvie je do značnej miery regulované a správanie spoločností je potrebné 
posudzovať v kontexte súčasného regulačného rámca, odvetvový prieskum sa v širšej 
miere zameral aj na aspekty regulačného rámca, jeho uplatňovanie a údajné 
nedostatky, ktoré ohlásili zainteresované strany. V tejto súvislosti sa prieskum 
sústredil na právne predpisy v oblasti patentovania, povolení na uvedenie na trh a 
určovania ceny a výšky úhrady. 

Produktový rozsah: Prieskum sa týkal liekov na predpis určených pre ľudí. 
Voľnopredajné lieky, lieky určené pre zvieratá, zdravotnícke prístroje a zdravotné 
služby neboli predmetom prieskumu. Na dôkladné preskúmanie bola vybraná vzorka 
219 látok. Vybrané látky predstavovali takmer 50 % celkového obratu liekov na 
predpis v EÚ v roku 2007.  

Geografický rozsah: Geograficky prieskum pokryl 27 členských štátov, ktoré sú v 
súčasnosti členmi Európskej únie. Niektoré časti analýzy boli zamerané na užší 
výber členských štátov. Porovnanie s inými geografickými regiónmi bolo možné iba 
v obmedzenej miere. To znamená, že prieskum a jeho zistenia sa týkajú hlavne EÚ, a 
preto tieto zistenia nemožno extrapolovať na iné oblasti sveta s rozdielnymi 
regulačnými režimami, napr. pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva.  

Časový rozsah: Prieskum prebiehal od roku 2000 do roku 2007, avšak pre niektoré 
časti bolo k júnu 2008 vyžiadané vykonanie aktualizácií. Skutočnosť, že počas tohto 
obdobia nastalo niekoľko zmien, ako bolo rozšírenie Európskej únie na 25 a neskôr 
na 27 členských štátov, nesmie byť opomenutá. Okrem toho sa v roku 2005 
uskutočnili značné zmeny vo farmaceutickom regulačnom rámci, ktorých cieľom je 
okrem iného zjednodušiť vstup generických liekov na trh13. Takouto zmenou bolo 
napríklad zavedenie tzv. „ustanovenia Bolar“14. Niektoré tieto nové pravidlá 
(konkrétne nové harmonizované pravidlá o ochrane údajov a výlučných právach na 
predaj) nadobudnú účinnosť až v roku 2013, keďže sa nové obdobia ochrany 

                                                                                                                                                         
rámci spoločného trhu, Komisia môže vykonať šetrenie v určitom odvetví hospodárstva alebo v určitom 
druhu dohôd v rôznych odvetviach. V priebehu vyšetrovania môže Komisia požiadať príslušné podniky 
alebo združenia podnikov o informácie potrebné na uplatňovanie článkov 81 a 82 Zmluvy a môže 
vykonať na tento účel akúkoľvek inšpekciu.“ 

13 Pozri napríklad smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica 2001/83/ES. 

14 Článok 10 ods. 6 smernice 2001/83/ES zmenenej a doplnenej smernicou 2004/27/ES: toto usmernenie 
mali členské štáty transponovať do 31. októbra 2005. Pred zavedením „ustanovenia Bolar“ do 
regulačného rámca EÚ nebol vývoj generických liekov v čase pred uplynutím platnosti patentovej 
ochrany na úrovni EÚ regulovaný. V dôsledku toho realizovali generické farmaceutické spoločnosti 
vývoj svojho výrobku a s tým súvisiace testovanie v krajinách, v ktorých platnosť základného patentu 
už skončila alebo v ktorých takáto ochrana neexistovala, mimo EÚ alebo v európskych krajinách, v 
ktorých existovalo „ustanovenie typu Bolar“, alebo v členských štátoch EÚ, v ktorých bolo 
experimentovanie v určitých prípadoch povolené (pozri oddiel B.2.2.1 technickej prílohy). 
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uplatňujú na tie originálne výrobky, ktoré boli prihlásené a povolené až po 
nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v roku 2005. 

Terminológia: S cieľom v plnej miere zachytiť proces hospodárskej súťaže z 
obchodného hľadiska využíva správa na opis určitých typov patentov, výrobkov a 
súvisiacich stratégií terminológiu a koncepty daného odvetvia. Je potrebné zdôrazniť, 
že tieto termíny a koncepty nie sú zadefinované v patentových právnych predpisoch. 
Ich používanie v súvislosti s prieskumom však neznamená, že tieto termíny a 
koncepty by mali byť relevantné podľa patentového práva. Podobne nie je zámerom, 
aby termíny, ako najmä „primárne/sekundárne“ patenty, „defenzívna patentová 
ochrana“ a „patentové klastre“ alebo „patentové húšťavy“, boli chápané v 
negatívnom zmysle, pretože prihlášky sa musia posudzovať na základe zákonných 
požiadaviek patentovateľnosti (t. j. novosť, nový objav a priemyselná využiteľnosť), 
a to bez ohľadu na to, v akom štádiu sú prihlášky podané, aké majú žiadatelia 
uchádzajúci sa o patentové práva zámery, alebo na to, ako sú patenty uvádzané v 
interných strategických dokumentoch spoločnosti. Pojem „sekundárny patent“ by sa 
preto nemal chápať tak, že uvedené patenty majú nižšiu kvalitatívnu úroveň alebo 
hodnotu, ale iba tak, že z časového hľadiska nasledovali po podaní primárneho 
patentu. Pokiaľ ide o defenzívne patentovanie, neoddeliteľnou súčasťou patentového 
systému je udeľovanie výlučných práv. Pod pojmom „defenzívne patenty“ by sa 
preto nemali rozumieť patenty nižšej kvality alebo hodnoty. Ide len o snahu 
vystihnúť, ako boli v danom odvetví tieto typy patentov klasifikované z obchodného 
hľadiska. 

Otázky, ktorých sa prieskum týkal iba čiastočne alebo sa im vôbec nevenoval: V 
súlade s tým, čo bolo uvedené v rozhodnutí o začatí prieskumu, účelom prieskumu 
nie je podrobne riešiť potenciálne nedostatky v distribučnom reťazci, ktoré sú 
predmetom monitorovania trhu15. Prieskum sa nevenuje ani prekážkam paralelného 
obchodovania vo farmaceutickom priemysle16. Odvetvový prieskum sa nezameral na 
hospodársku súťaž medzi generickými farmaceutickými spoločnosťami, ktorá sa v 
širšom ponímaní odohráva v cenovej rovine, keďže na každú dohodu o cenách 
a/alebo rozdelení trhu medzi konkurentmi by sa vzťahoval článok 81 Zmluvy o ES a 
prieskum sa za súčasných okolností nepokladá za vhodný nástoj na analýzu možných 
nezrovnalostí na tejto časti trhu. Správa sa však venuje vnútroštátnym politikám, 
ktoré sa dotýkajú rozšírenia a cien generických liekov. Keďže právnym základom pre 
začatie odvetvového prieskumu je právo hospodárskej súťaže ES, odvetvový 
prieskum neanalyzoval, aké iné významné faktory – okrem správania spoločností – 
mohli prispieť k poklesu inovácie zistenému na základe poklesu počtu nových liekov 
uvedených na trh. Medzi dôvody vyplývajúce z povahy odvetvia patrí zvyšujúca sa 
vedecká komplexnosť, časté ukončenie vývoja v neskoršom štádiu z dôvodu 
neochoty podstupovať regulačné riziko a neistoty spojenej s finančnou výnosnosťou. 

                                                 
15 Pozri: Pracovný dokument útvarov Komisie Monitorovanie trhu: situácia a plánované následné 

opatrenia: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13688_en.pdf (pozri najmä 
oddiel 4 odsek 5 o monitorovaní v maloobchodnom sektore); Pracovný dokument útvarov Komisie 
Prieskum jednotného trhu: o rok neskôr: 
http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/smr_oneyear_en.pdf (pozri najmä s. 11 odsek 3 a za 
ním nasledujúci rámik o monitorovaní trhu ako súčasti následných krokov po preskúmaní jednotného 
trhu v roku 2007). 

16 Pozri aplikovanie práva hospodárskej súťaže na paralelné obchodovanie vo farmaceutickom sektore v 
rozhodnutí ESD zo 16. septembra 2008 (spojené veci C-468/06, C-469/06, C-470/06, C-471/06, C-
472/06, C-473/06, C-474/06, C-475/06, C-476/06, C-477/06, C-478/06 Sot. Lélos kai Sia). Pozri aj 
neukončený prípad C-501/06 P GlaxoSmithKline Services v. Komisia. 
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Monitorovanie trhu vo farmaceutickom sektore 

Okrem odvetvového prieskumu Komisia v súčasnosti realizuje ďalšie monitorovanie 
farmaceutického sektora17, ktorého cieľom je poskytnúť komplexnú, porovnateľnú 
makroúrovňovú analýzu farmaceutického trhu v EÚ. Tieto monitorovania trhu sa 
budú týkať niektorých oblastí, na ktoré sa nevzťahuje odvetvový prieskum, ako sú 
distribučné reťazce alebo trendy v prístupu k liekom alebo trendy v oblasti výdavkov 
na inovácie v EÚ. 

Usmernenie o práve hospodárskej súťaže: Je potrebné zdôrazniť, že správa v prvom 
rade analyzuje správanie spoločností, neidentifikuje teda konkrétne prípady 
pochybenia ani neposkytuje žiadne usmernenie o zlučiteľnosti postupov skúmaných 
z pohľadu pravidiel hospodárskej súťaže ES. Správa však poskytuje Komisii 
relevantný kontext a vecné podklady pre rozhodovanie, či a aké ďalšie opatrenia sú 
potrebné, vrátane opatrení na presadzovanie práva. 

Fázy prieskumu 

Po začatí prieskumu útvary Komisie najprv vykonali inšpekcie a zhromaždili údaje 
na základe žiadostí o informácie od širokého okruhu zainteresovaných strán, najmä 
od vybraných originálnych farmaceutických spoločností a generických 
farmaceutických spoločností. 

Komisia takisto vo veľkej miere konzultovala zainteresované strany, ako sú 
priemyselné združenia, zástupcovia spotrebiteľov a pacientov, poisťovne, združenia 
lekárov, lekárnikov a nemocníc, Európsky patentový úrad (EPÚ) a vnútroštátne 
patentové úrady, vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže a iné 
vnútroštátne orgány.  

Komisia predložila svoju predbežnú správu o odvetvovom prieskume 
farmaceutického trhu18 28. novembra 2008. Dospela v nej k predbežnému záveru, že 
správanie a postupy originálnych farmaceutických spoločností prispeli k oddialeniu 
uvedenia generických liekov na trh, ako aj k problémom pri inováciách, pričom sa 
však poukázalo aj na pôsobenie iných možných faktorov, ako je regulácia sektora. 

V rámci verejnej konzultácie o správe bolo doručených viac ako 70 vyjadrení od 
zainteresovaných strán19. Odpovede zainteresovaných správ možno zhrnúť takto: 

Zástupcovia spotrebiteľov, generické farmaceutické spoločnosti a zdravotné 
poisťovne zdôrazňujú jedinečnosť správy a uvádzajú, že zistenia potvrdzujú ich 
obavy, že generické lieky nevstupujú na trh dostatočne rýchlo a že sa na trh dostáva 
menej nových liekov, ktoré by riešili nepokryté potreby pacientov. Žiadajú urýchlené 
prijatie opatrení, ktoré by riešili tento problém, na ktorý upozornila predbežná 
správa. 

Zástupcovia originálnych farmaceutických spoločností, ktorých sčasti podporili 
zástupcovia právnických firiem a patentoví zástupcovia, poskytli najväčší počet 
vyjadrení, v ktorých tvrdili, že v predbežnej správe nie sú uvedené dôkazy, že by 
postupy spoločností brzdili inováciu a mali za následok jej pokles. Takisto uvádzali, 

                                                 
17 Pozri: Pracovný dokument útvarov Komisie Monitorovanie trhu: situácia a plánované následné 

opatrenia: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13688_en.pdf (pozri najmä 
oddiel 4 odsek 6 o farmaceutickom sektore). 

18 Odvetvový prieskum farmaceutického trhu, pracovný dokument GR pre hospodársku súťaž, 
28.11.2008. 

19 Znenia týchto odpovedí, ktoré nemajú dôverný charakter, možno nájsť na internetovej stránke: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/index.html. 
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že oddialenie vstupu generických liekov na trh nemožno považovať za dôsledok 
správania originálnych farmaceutických spoločností, ale je potrebné zvážiť faktory 
súvisiace s regulačným rámcom, ako najdôležitejšie faktory spôsobujúce toto 
oddialenie. A napokon uvádzajú, že Komisia by mala skúmať iné nezrovnalosti na 
trhu, napr. údajnú absenciu hospodárskej súťaže medzi generickými farmaceutickými 
spoločnosťami. 

Európsky patentový úrad poskytol podnet týkajúci sa fungovania európskeho 
patentového systému a upriamuje pozornosť na hranicu medzi právom duševného 
vlastníctva a právom hospodárskej súťaže, ako ju načrtol ESD. Vyjadruje sa najmä 
proti skúmaniu zámerov žiadateľov o patentové práva v súvislosti s právom 
hospodárskej súťaže. 

Napriek rozdielnym názorom na niektoré zo zistení uvedených v predbežnej správe, 
mnoho zainteresovaných strán sa zhodlo na potrebe zavedenia patentu Spoločenstva 
a jednotného špecializovaného systému urovnávania patentových sporov v Európe. 

Hlavné zistenia odvetvového prieskumu je možné zhrnúť nasledovne.  

2. VLASTNOSTI TRHU A VPLYV VSTUPU GENERICKÝCH LIEKOV NA TRH 

2.1. Hlavné znaky trhu 

2.1.1. Štruktúra trhu 

Farmaceutický sektor je prísne regulovaný a opiera sa o výskum a vývoj. Na strane 
ponuky existujú dva typy spoločností. Originálne farmaceutické spoločnosti pôsobia 
v oblasti výskumu, vývoja, riadenia regulačného procesu nových výrobkov vrátane 
klinických skúšok potrebných na získanie povolenia na uvedenie na trh, výrobu a 
dodávanie inovatívnych liekov. Na ich výrobky sa zvyčajne uplatňuje patentová 
ochrana, ktorá na jednej strane kompenzuje ich často veľmi vysoké náklady na 
inováciu a na strane druhej sa takto zverejnia informácie o novovyvinutom výrobku. 
Patentová ochrana je časovo obmedzená a povzbudzuje spoločnosť, aby čo 
najrýchlejšie prinášala na trh inovácie, a zabezpečuje, aby spoločnosť pokračovala v 
inováciách a predstavila ďalšie inovatívne výrobky. Druhou kategóriou spoločností 
sú generické farmaceutické spoločnosti, ktoré môžu vstupovať na trh s liekmi, ktoré 
sú rovnocenné s originálnymi liekmi, po skončení platnosti patentovej ochrany už 
existujúcich originálnych výrobkov a po uplynutí doby ochrany údajov o 
originálnom výrobku. Ich ceny sú zvyčajne oveľa nižšie než ceny originálnych 
výrobkov. To prispieva ku udržaniu vyrovnaných rozpočtov na zdravotníctvo a je to 
v prospech spotrebiteľov. Podiel generických liekov na trhu sa v jednotlivých 
členských štátoch výrazne odlišuje. 

Od roku 2000 do roku 2007 vynaložili originálne farmaceutické spoločnosti na 
výskum a vývoj vo svete v priemere 17 % ich obratu z liekov na predpis20 (približne 
1,5 % tohto obratu sa vynaložilo na základný výskum na identifikáciu možných 
nových liekov a 15,5 % obratu sa vynaložilo na vývoj identifikovaných liekov 
prostredníctvom skúšok s cieľom vyvinúť výrobky dostatočne bezpečné a účinné na 
to, aby sa mohli predávať)21. Výdavky na marketing a propagáciu predstavovali 23 % 
ich celkového obratu v uvedenom období. V roku 2007 predstavovali náklady na 
výrobu 21 % celkového obratu originálnych farmaceutických spoločností. Originálne 

                                                 
20 Originálne farmaceutické spoločnosti, na ktoré sa prieskum vzťahoval, počas tohto odvetvového 

prieskumu potvrdili, že výskum realizujú v celosvetovom rozsahu. 
21 Tieto údaje zahŕňajú aj neúspešné úsilie v oblasti výskumu a vývoja. 
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farmaceutické spoločnosti sú vo veľkej miere závislé na nákupe zložiek od tretích 
strán. V roku 2007 bolo zakúpených alebo licencovaných okolo 35 % látok 
pochádzajúcich od originálnych farmaceutických spoločností, ktorých žiadosť o 
udelenie povolenia na uvedenie na trh ešte nebola uzavretá. Niektoré z týchto tretích 
strán sú malými alebo strednými podnikmi, ako je to napr. v sektore biotechnológie. 
Najväčšiu časť nákladov generických farmaceutických spoločností tvorili v roku 
2007 náklady na výrobu (51 %), v poradí za nimi nasledovali náklady na marketing 
(13 %) a výskum a vývoj (7 %), čo ukazuje odlišnú nákladovú štruktúru generických 
spoločností. 

Pokiaľ ide o dopyt, farmaceutický sektor je špecifický, pretože v prípade liekov na 
predpis nerozhoduje o ich výbere koncový užívateľ (pacient). Vo všeobecnosti 
rozhoduje lekár, ktorý lieky predpisuje, a v niektorých členských štátov do určitej 
miery aj lekárnik. Avšak pacient ani lieky predpisujúci lekár či lekárnik priamo 
neznášajú väčšiu časť nákladov, pretože na tieto lieky sa vo všeobecnosti vzťahuje 
vnútroštátny systém zdravotného poistenia a/alebo sú hradené vo väčšej miere, alebo 
dokonca úplne, v rámci tohto systému. Farmaceutický sektor je špecifický aj tým, že 
ceny sú najčastejšie výsledkom regulovaného rozhodovacieho procesu, ktorý však 
zahŕňa rokovania medzi zainteresovanými stranami. V tých prípadoch, v ktorých toto 
neplatí, napr. v krajinách s tzv. voľnou tvorbou cien, sa ceny odvíjajú od 
regulovaných rozhodnutí o výške úhrady. Táto štruktúra je dôvodom, prečo lekári, 
lekárnici a pacienti nereagujú zvyčajne príliš citlivo na zmeny cien liekov na predpis, 
hoci existujú rozličné mechanizmy kontroly rozpočtov na lieky na predpis.22. 

2.1.2. Vplyv vstupu generika na trh 

Odvetvový prieskum skúmal hospodárske podmienky v súvislosti so vstupom 
generických liekov na trh. Prieskum ukázal, že asi polovica liekov, ktoré boli 
predmetom dôkladného skúmania, čelila vstupu generických liekov na trh v rámci 
prvého roku po skončení platnosti patentu (vrátane dodatkového ochranného 
osvedčenia) a po skončení ochrany údajov (priemer v EÚ). V hodnotovom vyjadrení 
tieto lieky predstavujú približne 70 % predaja (hodnota predaja v roku zániku 
výlučných práv). 

V priemere trvalo viac ako sedem mesiacov, než generické lieky po skončení 
platnosti výlučnosti práv originálnych liekov vstúpili na trh. V prípade 
najpredávanejších liekov, pri ktorých je rýchly vstup tým najdôležitejším faktorom, 
to boli v priemere štyri mesiace, než vstúpili na trh23. V jednotlivých členských 
štátoch a v prípade jednotlivých liekov nie je však situácia rovnaká. 

                                                 
22 Pri porovnávaní napr. so situáciou v USA, kde sú podmienky určenia ceny a regulácie úplne odlišné, 

nesmie byť tento faktor opomenutý. 
23 V prípadoch, v ktorých výlučnosť práv podľa právnych predpisov z farmaceutickej oblasti zanikla po 

skončení platnosti patentovej ochrany vrátane platnosti dodatkového ochranného osvedčenia (asi 7 % 
prípadov vzorky), je potrebné vnímať uvedené kalkulácie v súvislosti s ustanoveniami právnych 
predpisov Spoločenstva týkajúcimi sa ochrany údajov, ktoré boli relevantné počas doby, na ktorú sa 
prieskum vzťahoval, ktoré však v praxi neumožňovali vstup generických liekov na trh ihneď po 
uplynutí doby ochrany údajov. Tieto pravidlá boli upravené v roku 2004 tak, že v prípade originálnych 
výrobkov, ktoré boli prihlásené a povolené v súlade s novými pravidlami, môžu byť žiadosti o 
povolenie generických liekov podané dva roky pred skončením výlučnosti práv. Avšak účinok tejto 
úpravy bude možné zaznamenať až v roku 2013, pretože nové obdobia ochrany sa uplatňujú na 
originálne výrobky , ktoré boli prihlásené a povolené po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v roku 
2005. Je potrebné uviesť, že odvetvový prieskum skúmal čas medzi zánikom výlučnosti práv a 
skutočným vstupom generického lieku na trh. Vzniknuté oddialenie jeho vstupu má mnoho príčin 
vrátane regulačných faktorov, logistických dôvodov a pod. 
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Tieto oddialenia sú významným aspektom, pretože cena, s ktorou generické 
farmaceutické spoločnosti uvádzajú svoje lieky na trh, bola v priemere o 25 % nižšia 
ako cena originálnych liekov pred zánikom výlučných práv. Dva roky po vstupe 
generických liekov na trh boli ich ceny v priemere 40 % pod bývalou cenou 
originálneho výrobku. Takisto sa zdá, že ceny originálnych výrobkov po vstupe 
generík na trh klesajú. Generické farmaceutické spoločnosti dosiahli koncom prvého 
roku 30 % podiel na trhu (pokiaľ ide o objem) a po dvoch rokoch 45 %. Inými 
slovami, oneskorenie má značný dosah na náklady/príjmy. 

Na trhoch, na ktorých sú ponúkané generické lieky, predstavuje priemerná úspora 
systému zdravotníctva (merané vzhľadom na vývoj váženého cenového indexu 
originálnych a generických výrobkov) v prvom roku po vstupe prvého generika na 
trh takmer 20 % a po prvých dvoch rokoch okolo 25 % (priemer EÚ). Prieskum 
poukazuje na značné rozdiely – pokiaľ ide o vplyv vstupu generík na trh – v rôznych 
členských štátoch EÚ a v prípade rôznych liekov. 

V súvislosti so vzorkou liekov, ktoré boli analyzované v období od roku 2000 do 
roku 2007, sa v správe odhaduje, že úspora vzniknutá na základe vstupu generík na 
trh mohla byť o 20 % vyššia než bola v skutočnosti, ak by generické výrobky vstúpili 
na trh bezprostredne po zániku výlučných práv. Podľa dôkladnej analýzy tejto 
vzorky by boli agregované výdavky pre obdobie po zániku výlučných práv, ktoré 
dosahovali okolo 50 mld. EUR, asi o 15 mld. EUR vyššie, ak by generické výrobky 
nevstúpili na trh (posudzované pri konštantných objemoch). Ďalšiu úsporu v sume 
asi 3 mld. EUR bolo možné dosiahnuť, ak by k ich vstupu na trh došlo 
bezprostredne. 

Ekonometrická analýza naznačuje, že na skúmanú vzorku a vstup generík na trh 
vplýva mnoho faktorov, napr. obrat z predaja originálnych liekov v dobe pred 
skončením platnosti patentovej ochrany alebo ochrany údajov alebo regulačné 
prostredie. Napríklad sa zdá, že v členských štátoch, ktoré vyžadujú od lekárnikov, 
aby vždy, keď je to možné, predávali ten najlacnejší generický liek, vstupujú 
generické lieky na trh skôr a dosahuje sa v nich väčšia úspora v rámci ich rozpočtov 
na zdravotníctvo. Podobne sa zdá, že rozširovanie generických liekov je rýchlejšie a 
hlavne ceny generických liekov klesajú viac v tých členských štátoch, ktoré 
neukladajú generickým farmaceutických spoločnostiam povinnosť rešpektovať určitý 
cenový strop (napr. fixný percentuálny podiel ceny originálneho výrobku). 

3. HLAVNÉ ZISTENIA 

3.1. Výrobky a patenty 
Farmaceutický priemysel je jedným z hlavných užívateľov patentového systému. 
Počet patentových prihlášok podaných v súvislosti s farmaceutickými výrobkami na 
Európsky patentový úrad (EPÚ) sa od roku 2000 do roku 2007 takmer zdvojnásobil. 
Patenty týkajúce sa účinnej látky sa vo farmaceutickom priemysle nazývajú aj 
„primárnymi patentmi“, pretože sa týkajú prvých patentov na ich lieky. Ďalšie 
patenty týkajúce sa aspektov, ako sú rozličné formy dávkovania, výrobný proces 
alebo špecifické farmaceutické prípravky, sa vo farmaceutickom priemysle nazývajú 
„sekundárnymi patentmi“24. Vo všeobecnosti portfóliá patentov na veľmi úspešné 

                                                 
24 Ako už bolo uvedené, v patentových právnych predpisoch sa nepoužíva rozdelenie na „primárne“ a 

„sekundárne“ patenty. Patenty je potrebné posudzovať na základe zákonných požiadaviek 
patentovateľnosti a nie na základe fázy, v ktorej bola prihláška podaná. Pojem „sekundárny patent“ by 
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lieky (blockbuster medicines) ukazujú neustály rast počtu patentových prihlášok 
počas života výrobku, a to aj po uvedení výrobku na trh. Niekedy ukazujú dokonca 
prudší rast ku koncu ochrannej doby priznanej na základe prvého patentu. Pri 
patentových sporoch sa originálne farmaceutické spoločnosti často opierajú o 
patenty, ktoré v čase vstupu predmetného výrobku na trh ešte neboli registrované. 

3.2. Hospodárska súťaž medzi originálnymi a generickými farmaceutickými 
spoločnosťami – problematika 
Zistenia naznačujú, že originálne farmaceutické spoločnosti používajú rad nástrojov 
na predĺženie obchodnej životnosti ich liekov. Výsledok odvetvového prieskumu 
ukazuje, že správanie spoločností prispieva k oddialeniu vstupu generík na trh. 

3.2.1. Stratégie registrácie patentu 

Zo zistení prieskumu vyplýva, že originálne farmaceutické spoločnosti v posledných 
rokoch zmenili svoje patentové stratégie. Predovšetkým strategické dokumenty 
originálnych farmaceutických spoločností potvrdzujú, že niektoré z nich sa venujú 
vývoju stratégií na zväčšenie rozsahu a predĺženie platnosti ich patentovej ochrany. 

Vo všeobecnosti sa používa stratégia registrácie viacerých patentových prihlášok na 
ten istý liek (ktorá vytvára tzv. „patentové klastre“ alebo „patentové húšťavy“). 
Dokumenty získané počas prieskumu potvrdzujú, že dôležitým cieľom tejto stratégie 
je spôsobiť oddialenie alebo zablokovanie vstupu generických liekov na trh25. 

V tejto súvislosti prieskum preukázal, že jednotlivé lieky sú chránené takmer 100 
produktovo-špecifickými patentovými rodinami, čo môže predstavovať až 1 300 
patentov a/alebo ešte neuzavretých patentových prihlášok v členských štátoch26. 
Hoci počet relevantných patentových rodín je podľa prihlášok podaných na 
Európskom patentovom úrade malý, musí konkurent z obchodného hľadiska z 
dôvodu absencie patentu Spoločenstva analyzovať a pravdepodobne porovnať všetky 
existujúce patenty a neuzavreté patentové prihlášky v tých členských štátoch, na 
ktorých trhy plánuje generická farmaceutická spoločnosť vstúpiť27. 

Ak je počet patentov a najmä neuzavretých patentových prihlášok vyšší (patentové 
klastre), môže to viesť k neistote generických farmaceutických spoločností – teda 
ovplyvniť ich schopnosť vstúpiť na trh28. Vyhlásenia uvedené v interných 
dokumentoch zhromaždených počas odvetvového prieskumu ukazujú, že držitelia 
patentov sú si vedomí toho, že niektoré z ich patentov nemusia byť dostatočne silné. 

Druhý nástroj, ktorý používajú originálne farmaceutické spoločnosti, možno označiť 
ako dobrovoľne „vylúčené patentové“ prihlášky podávané najmä na Európsky 
patentový úrad, kde sa podáva väčšina patentových prihlášok pochádzajúcich z 
farmaceutického sektora. Dobrovoľne „vylúčené patentové“ prihlášky sú zakotvené 
aj v patentovom práve a sú legálnou cestou ako rozdeliť (prvú) základnú prihlášku. 

                                                                                                                                                         
sa preto nemal chápať tak, že uvedené patenty majú nižšiu kvalitatívnu úroveň alebo hodnotu, ale iba 
tak, že z časového hľadiska nasledovali po podaní primárnych patentov. 

25 Všetky patentové prihlášky však musia byť posúdené patentovým úradom podľa zákonných 
požiadaviek patentovateľnosti a nie podľa zámerov žiadateľa. Terminológiu pozri vyššie. 

26 Prieskum potvrdil, že priemerný počet patentov alebo patentových prihlášok týkajúcich sa 
najpredávanejších liekov je o 140 % vyšší (t. j. 237) než priemer celkovej vzorky (98,5). 

27 Odradzujúci efekt súčasnej situácie by mohlo vyriešiť urýchlené prijatie patentu Spoločenstva a jeho 
následné používanie zainteresovanými stranami. 

28 Týka sa to napríklad prípadov, v ktorých môžu mať generické farmaceutické spoločnosti konkrétne 
dôvody pochybovať o platnosti konkrétneho patentu alebo domnievať sa, že neuzavretá patentová 
prihláška nespĺňa požiadavky patentovateľnosti. 
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Nemožno však takto rozšíriť rozsah pôvodnej prihlášky, ani predĺžiť dobu patentovej 
ochrany. Možno však takto predĺžiť dobu posudzovania na patentovom úrade, 
pretože posudzovanie vylúčených patentových prihlášok pokračuje aj vtedy, ak 
základná prihláška bola stiahnutá alebo zrušená, čo za určitých okolností môže viesť 
k väčšej právnej neistote generických farmaceutických spoločností. Dňa 25. marca 
2009 prijal Európsky patentový úrad opatrenia na obmedzenie možností a lehôt, v 
rámci ktorých možno podať dobrovoľne vylúčenú patentovú prihlášku29. 

Výmeny týkajúce sa patentov a patentové spory 

3.2.2. Vymáhanie patentových práv na súde je legitímne a predstavuje základné právo 
zaručené Európskym dohovorom o ľudských právach. Je to účinný prostriedok na 
zabezpečenie dodržiavania patentov. Tak ako v iných odvetviach zistenia prieskumu 
ukazujú, že sporové konanie môže byť účinným prostriedkom aj na vytvorenie 
prekážok generickým farmaceutickým spoločnostiam, najmä tým menším. Originálne 
farmaceutické spoločnosti môžu v určitých prípadoch zvažovať podanie sporu na 
súd, pričom zámerom nie je ani tak skúmanie skutkovej podstaty, ale skôr vyslanie 
signálu generickým farmaceutickým spoločnostiam, aby ich odradili od uvedenia ich 
liekov na trh. 

Na základe zohľadnenia vzorky 219 látok boli originálne a generické farmaceutické 
spoločnosti v období rokov 2000 až 2007 zapojené do najmenej 1 300 mimosúdnych 
kontaktov a sporov týkajúcich sa uvedenia generických výrobkov na trh. Prevažnú 
väčšinu sporov iniciovali originálne farmaceutické spoločnosti, ktoré sa najčastejšie 
odvolávali na svoje primárne patenty, napr. formou listov s upozornením. 

Počet prípadov patentových sporov medzi originálnymi a generickými 
farmaceutickými spoločnosťami sa od roku 2000 do roku 2007 zvýšil švornásobne. 
Celkove bolo v súvislosti so skúmanými liekmi zaznamenaných 698 prípadov 
patentových sporov medzi originálnymi a generickými farmaceutickými 
spoločnosťami.  

Z nich bolo 223 prípadov predmetom urovnania a súdy vyniesli svoje konečné 
rozhodnutie v 149 prípadoch. Zostávajúcich 326 sporov bolo buď neukončených 
alebo boli stiahnuté. Hoci originálne farmaceutické spoločnosti iniciovali väčšinu 
týchto sporov, generické farmaceutické spoločnosti uspeli v 62 % týchto 149 
prípadov. Priemerná doba trvania súdneho konania bola 2,8 roku, líšila sa však 
podstatne v závislosti od členského štátu – od viac ako šiestich mesiacov až po viac 
ako šesť rokov. 

Vo fáze pred sporovým konaním uplatňovali originálne farmaceutické spoločnosti 
primárne patenty, naproti tomu počas sporových konaní uplatňovali najmä 
sekundárne patenty.  

V 30 % prípadov bolo sporové konanie týkajúce sa sporu o ten istý liek medzi tými 
istými stranami iniciované vo viac ako jednom členskom štáte. V 11 % oznámených 
konečných rozhodnutí vydali dva alebo viac rôznych súdov v rozličných členských 
štátoch EÚ navzájom si odporujúce konečné rozhodnutia týkajúce sa tej istej otázky 
súvisiacej s platnosťou patentu alebo porušením. 

Originálne farmaceutické spoločnosti požiadali v 255 prípadoch o vydanie 
predbežného súdneho príkazu a v 112 prípadoch im súd vyhovel. Priemerné trvanie 

                                                 
29 Pozri rozhodnutie Správnej rady Európskej patentovej organizácie z 25. marca 2009, ktorým sa mení a 

dopĺňa vykonávací predpis k Európskemu patentovému dohovoru (CS/D 2/09): 
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325.html. 
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predbežného súdneho príkazu bolo 18 mesiacov. V 46 % prípadov, v ktorých bol 
vydaný súdny príkaz, skončilo následné súdne konanie v hlavnom prípade buď 
vydaním konečného rozhodnutia v prospech generickej farmaceutickej spoločnosti, 
alebo urovnaním, ktoré sa zdá byť výhodnejšie pre generickú farmaceutickú 
spoločnosť, pretože umožnilo včasný vstup generickej spoločnosti na trh a/alebo sa v 
ňom počítalo s poskytnutím istej protihodnoty tejto spoločnosti. Okrem toho sa 
vyskytlo niekoľko ďalších urovnaní patentových sporov, ktoré nebolo možné presne 
zaradiť (t. j. či sú výhodné pre generické alebo originálne farmaceutické spoločnosti). 

Odhaduje sa, že celkové náklady na patentové spory v EÚ týkajúce sa 68 liekov, v 
prípade ktorých boli oznámené spory v období od roku 2000 do roku 2007, 
prekračujú 420 mil. EUR, pričom značná časť tejto sumy mohla byť ušetrená, ak by 
sa dalo predísť cezhraničnej duplicite prípadov súvisiacej s absenciou patentu 
Spoločenstva a špecializovaného systému urovnávania patentových sporov. 

3.2.3. Námietky a sťažnosti 

Odvetvový prieskum potvrdzuje, že miera podania námietok (t. j. počet námietok 
voči 100 udeleným patentom) podaných na Európsky patentový úrad (EPÚ) je vo 
farmaceutickom sektore30 konzistentne vyšší (asi 8 %), než v oblasti organickej 
chémie (asi 4 %) a vo všetkých iných sektoroch (celkový priemer EPÚ: asi 5 %). Na 
základe získaných informácií namietali generické spoločnosti skoro výhradne iba 
voči sekundárnym patentom. V prípadoch, v ktorých namietali, uspeli v rokoch 2000 
až 2007 generické spoločnosti v asi 60 % konečných rozhodnutí vydaných zo strany 
EPÚ (vrátane sťažnostných senátov) a v ďalších 15 % prípadov bol rozsah patentu 
originálnej farmaceutickej spoločnosti obmedzený. 

Avšak v priemere trvalo viac ako dva roky, než bolo k dispozícii asi 80 % konečných 
rozhodnutí (vrátane konaní o sťažnostiach). Hoci sa uznáva, že konania o námietkach 
a sťažnostiach sú z procedurálneho hľadiska oddelenými konaniami, z obchodného 
hľadiska je relevantný čas do vydania konečného rozhodnutia, či už vo veci námietky 
alebo sťažnosti. Trvanie konaní značne obmedzuje schopnosť generických 
farmaceutických spoločností včas vyjasniť patentovú situáciu potenciálnych 
generických výrobkov31. 

3.2.4. Urovnania sporov a iné dohody 

Urovnania patentových sporov 

Prieskumom sa zistilo, že medzi rokom 2000 a júnom 2008 bolo medzi originálnymi 
a generickými farmaceutickými spoločnosťami uzavretých viac ako 200 dohôd o 
urovnaní. Týkali sa asi 49 liekov, z toho 31 liekov (t. j. 63 %) patrilo k 
najpredávanejším liekom, ktorých výlučné práva zanikli v období medzi rokmi 2000 
až 2007. Prevažná väčšina urovnaní bola dosiahnutá v rámci sporových konaní32, 
zostávajúce urovnania boli uzavreté v rámci mimosúdnych sporov a/alebo v rámci 
námietkových konaní. 

                                                 
30 Výpočet sa opiera o najbližšie dostupné ukazovatele pre farmaceutický sektor. 
31 EPÚ uznáva význam včasných konaní a poukazuje na svoje úsilie o zlepšenie situácie. Pozri s. 5 

PREDBEŽNEJ SPRÁVY EURÓPSKEJ KOMISIE O ODVETVOVOM PRIESKUME 
FARMACEUTICKÉHO TRHU – 28. novembra 2008, PRIPOMIENKY EPÚ: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/european_patent_office.pdf. 

32 Pozri oddiel 3.2.2. Poznámka: Jedna dohoda o urovnaní môže súvisieť s viac ako jedným sporovým 
konaním.  
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V prípade približne polovice týchto urovnaní bola schopnosť generickej spoločnosti 
predávať svoj liek obmedzená. Značná časť týchto urovnaní obsahovala – okrem 
tohto obmedzenia – poskytnutie protihodnoty generickej spoločnosti zo strany 
originálnej farmaceutickej spoločnosti, a to buď vo forme priamej platby, alebo vo 
forme licencie, distribučnej dohody alebo „vedľajšej dohody“(„side-deal“). Priame 
platby sa realizovali v rámci viac ako 20 dohôd o urovnaní a celková suma týchto 
priamych platieb generickým spoločnostiam od originálnych farmaceutických 
spoločností presahovala sumu 200 mil. EUR. Tento druhý typ dohody vyvolal v 
USA antitrustové vyšetrovania. 

Iné dohody 

Medzi rokmi 2000 až 2007 uzavreli originálne a generické farmaceutické spoločnosti 
medzi sebou mnoho iných dohôd týkajúcich sa predaja/distribúcie generických 
liekov. Jedna tretina týchto dohôd bola uzatvorená s generickými spoločnosťami 
pred zánikom výlučných práv výrobku originálnej farmaceutickej spoločnosti 
(„dohody o včasnom vstupe na trh“). Nedá sa vylúčiť, že tieto dohody mohli byť 
použité na zabránenie konkurencii zo strany generík alebo ako reakcia na prítomnosť 
generickej spoločnosti. Väčšina dohôd o včasnom vstupe na trh obsahovala doložky, 
ktoré ustanovovali určitý typ výlučného vzťahu medzi zmluvnými stranami. 

Polovica dohôd o včasnom vstupe na trh bola uzatvorená v poslednom roku pred 
zánikom výlučných práv. Trvanie týchto dohôd presahovalo dátum zániku výlučných 
práv v priemere o viac ako dva roky. V prípade väčšiny týchto dohôd boli predmetné 
generické výrobky prvými generickými výrobkami, ktoré sa objavili na trhu, a takto 
mohli využiť určité výhody z tohto prvenstva.  

3.2.5. Iné postupy ovplyvňujúce vstup generík na trh 

Okrem originálnych liekov s patentovou ochranou je potrebné získať aj pre všetky 
ďalšie lieky, či už originálne alebo generické, pred ich uvedením na trh príslušné 
povolenie na uvedenie na trh a vo väčšine členských štátov aj určenie ceny a výšky 
úhrady. Niekoľko originálnych farmaceutických spoločností intervenovalo pred 
orgánmi udeľujúcimi povolenia na uvedenie na trh a/alebo orgánmi určujúcimi cenu 
a výšku úhrady, keď generické spoločnosti požiadali o povolenie na uvedenie na trh 
a o určenie ceny a výšky úhrady pre svoje lieky, pričom tvrdili, že generické výrobky 
sú menej bezpečné, menej účinné a/alebo menej kvalitné33. Niektoré originálne 
farmaceutické spoločnosti takisto tvrdili, že povolenia na uvedenie na trh a/alebo 
určenie ceny a výšky úhrady by mohli porušiť ich patentové práva, aj keď orgány 
udeľujúce povolenia na uvedenie na trh nesmú podľa právnych predpisov EÚ tieto 
argumenty zohľadňovať. 

Z oznámených sporov sa sťažnosti týchto originálnych farmaceutických spoločností 
potvrdili iba v 2 % prípadov v súvislosti s udelením povolenia na uvedenie na trh, čo 
naznačuje, že argumenty pochádzajúce od týchto originálnych farmaceutických 
spoločností nemôžu byť v mnohých prípadoch podložené. Originálne farmaceutické 
spoločnosti takisto neveľmi uspeli v prípadoch týkajúcich sa ochrany údajov, t. j. 
keď tvrdili, že uvedenie generického výrobku na trh nie je ešte možné povoliť, 
pretože pravidlá ochrany údajov ešte stále chránia originálny výrobok. Konečné 

                                                 
33 Bolo oznámených 211 prípadov, v ktorých originálne farmaceutické spoločnosti podali sťažnosť na 

generiká (niekedy išlo o viacero sťažností). V sťažnostiach sa uvádzalo, že generické výrobky sú menej 
bezpečné (75 % prípadov), menej účinné (30 % prípadov), menej kvalitné (30 % prípadov) alebo ide o 
falzifikáty (1,4 %). 
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rozhodnutia súdov podporili sťažnosti originálnych farmaceutických spoločností v 
19 % týchto prípadov. 

Intervencie a spory iniciované originálnymi farmaceutickými spoločnosťami počas 
administratívnych konaní v súvislosti s generickými liekmi, môžu viesť k oddialeniu 
uvedenia daného generika na trh. V súvislosti so skúmanou vzorkou prieskum 
ukázal, že povolenia na uvedenie na trh boli v prípadoch, v ktorých bola podaná 
intervencia, udelené v priemere o štyri mesiace neskôr. Odvetvový prieskum 
poskytol dôkazy, že takéto postupy prinášajú značné ďalšie príjmy z mnohých 
originálnych výrobkov.  

Originálne farmaceutické spoločnosti vynakladajú značnú časť svojich prostriedkov 
na propagáciu svojich výrobkov u lekárov a iných pracovníkov v oblasti 
zdravotníckej starostlivosti. Odvetvový prieskum priniesol indície, že niektoré 
originálne farmaceutické spoločnosti sa usilovali v rámci svojej marketingovej 
stratégie spochybniť kvalitu generických liekov, a to dokonca aj po tom, čo príslušné 
orgány udeľujúce povolenia udelili povolenie uviesť takýto generický liek na trh a 
liek bol dostupný na trhu. 

Existujú aj indície, že sa niektoré originálne farmaceutické spoločnosti pokúšali 
ovplyvniť veľkoobchodníkov pripravujúcich sa na dodávky generík. Takisto niektoré 
generické spoločnosti sa sťažovali na intervencie u dodávateľov účinných 
farmaceutických zložiek potrebných na výrobu predmetných generických liekov. 

3.2.6. Stratégie súvisiace so životným cyklom v prospech výrobkov druhej generácie 

Rozmach výskumnej činnosti má veľký význam, pretože môže viesť k zásadným 
zlepšeniam existujúcich výrobkov, a to aj z hľadiska pacientov. Tieto zlepšenia môžu 
okrem iného zahŕňať objavenie nových liečebných využití určitého výrobku, ktoré 
môžu predstavovať dôležité inovácie z hľadiska ochrany verejného zdravia, alebo 
určité kategórie zmien zloženia výrobkov v rámci rovnakej indikácie. Patenty 
chrániace výsledky výskumu musia spĺňať obvyklé požiadavky patentovateľnosti – 
novosť, nový objav a priemyselná využiteľnosť. Generické farmaceutické 
spoločnosti a združenia spotrebiteľov počas odvetvového prieskumu niekedy 
spochybňovali skutočnú prínosnosť určitých kategórií zmien, najmä pokiaľ ide o ich 
liečebné výhody. 

Zo zistení prieskumu vyplýva, že v prípade 40 % liekov vo vzorke vybranej na 
dôkladné preskúmanie, ktorým zanikla výlučnosť práv v období rokov 2000 až 2007, 
originálne farmaceutické spoločnosti uviedli na trh lieky druhej generácie, resp. 
následné lieky. Asi 60 % patentových sporových konaní medzi originálnymi 
a generickými farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sa skúmali v rámci prieskumu, 
sa týka liekov, v prípade ktorých sa uskutočnil prechod z výrobkov prvej generácie 
na výrobky druhej generácie.  

Uvedenie výrobku druhej generácie na trh môže prebiehať takým spôsobom, že 
originálna farmaceutická spoločnosť bude možno chcieť použiť nástroje na 
oddialenie vstupu generických výrobkov zodpovedajúcich výrobkom prvej generácie 
na trh. Spoločnosti majú motiváciu k takémuto správaniu, pretože chcú zabrániť 
tomu, aby boli výrobky druhej generácie vystavené konkurencii zo strany 
generických výrobkov. 

V tejto súvislosti prieskum naznačuje, že originálne farmaceutické spoločnosti 
vyvíjajú značné marketingové úsilie s cieľom úspešne uviesť liek druhej generácie na 
trh, aby veľké množstvo pacientov prešlo na užívanie nového lieku predtým, ako na 
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trh vstúpi generická verzia výrobku prvej generácie. Ak uspejú, pravdepodobnosť, že 
generické farmaceutické spoločnosti nadobudnú významný trhový podiel, výrazne 
klesá. Na druhej strane, ak generické farmaceutické spoločnosti vstúpia na trh ešte 
pred prechodom pacientov na výrobok druhej generácie, môže byť pre originálne 
farmaceutické spoločnosti ťažké presvedčiť lekárov, aby predpisovali ich výrobok 
druhej generácie, prípadne získať vysokú cenu za výrobok druhej generácie.  

V priemere sa uvedenie na trh uskutočnilo jeden rok a päť mesiacov pred zánikom 
výlučnosti práv výrobku prvej generácie. V niektorých prípadoch sa prvý liek stiahol 
z trhu niekoľko mesiacov po uvedení lieku druhej generácie na trh. 

3.2.7. Kumulatívne uplatňovanie postupov namierených proti generickým farmaceutickým 
spoločnostiam 

S cieľom predĺžiť životný cyklus liekov sa vyššie opísané patentové a iné 
stratégie/nástroje niekedy môžu uplatňovať kumulatívne. Rozsah uplatňovania týchto 
nástrojov závisí od obchodného významu liekov. Z odvetvového prieskumu vyplýva, 
že na najpredávanejšie lieky sa uplatňuje viac nástrojov súvisiacich so životným 
cyklom lieku. 

Kombinované uplatňovanie nástrojov súvisiacich so životným cyklom lieku môže 
zvýšiť pravdepodobnosť oddialenia uvedenia generika na trh. Oddialenie uvedenia 
na trh v dôsledku uplatňovania niekoľkých nástrojov môže byť niekedy kumulatívne. 
Vo všeobecnosti sa tým môže výrazne zvýšiť právna neistota, čo sťažuje uvedenie 
generika na trh. V tejto súvislosti je treba pripomenúť, že akékoľvek neoprávnené 
oddialenie uvedenia lieku na trh poškodzuje nielen jednotlivých výrobcov, ale môže 
poškodiť aj rozpočty na verejné zdravotníctvo a v konečnom dôsledku spotrebiteľov. 

Je však potrebné objasniť, že uplatňovanie viacerých nástrojov, ktoré sú samé o sebe 
legálne, nemusí nevyhnutne znamenať, že ich kombinácia je v rozpore s pravidlami 
hospodárskej súťaže. 

Na určenie konkrétneho vplyvu správania spoločnosti na uvedenie generika na trh by 
bolo potrebné vykonať analýzu jednotlivých prípadov. Zatiaľ čo takúto analýzu je 
nutné v prípadoch, keď je potrebná, realizovať v rámci individuálnych opatrení na 
presadzovanie práva, technická príloha záverečnej správy poskytuje niekoľko 
príkladov a dôkazov založených na konkrétnych prípadoch, ktoré poukazujú na tieto 
vplyvy bez upresnenia, či dané správanie porušuje právo hospodárskej súťaže ES. 

3.3. Hospodárska súťaž medzi originálnymi farmaceutickými spoločnosťami – 
problematika 
Cieľom prieskumu bolo zároveň preskúmať, či správanie originálnych 
farmaceutických spoločností môže byť jedným z dôvodov ťažkostí spojených 
s uvádzaním nových liekov na trh34. 

3.3.1. Patentové stratégie 

S cieľom chrániť svoje aktíva prichádzajú originálne farmaceutické spoločnosti 
neustále so sľubnými patentovými stratégiami. Tieto stratégie sú kľúčové pre ich 
inovačné úsilie. V niektorých prípadoch však tieto spoločnosti uplatňujú také 

                                                 
34 Ako bolo uvedené, medzi ďalšie faktory vedúce k poklesu inovácií – čoho dôkazom je pokles nových 

liekov, ktoré prichádzajú na trh – patria podľa originálnych farmaceutických spoločností zvyšujúca sa 
vedecká komplexnosť, časté ukončenie vývoja v neskoršom štádiu z dôvodu neochoty podstupovať 
regulačné riziko a neistoty spojené s finančnou výnosnosťou. Tieto faktory neboli predmetom 
prieskumu. 
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patentové stratégie, ktoré môžu narušiť vývoj konkurenčného lieku. Ak sú stratégie 
zamerané najmä na vylúčenie konkurentov z trhu a ich cieľom nie je inovácia, 
nazývajú ich niektoré originálne farmaceutické spoločnosti „defenzívnymi 
patentovými stratégiami“35. 

Takéto „defenzívne patentové stratégie“ môžu slúžiť viacerým účelom. Po prvé, 
vytvárajú vymáhateľné právo, ktoré môže zabrániť tomu, aby konkurenti vyvíjali 
predmet tohto patentu. Po druhé, vytvárajú po uverejnení patentovej prihlášky už 
známy stav vývoja. Tým sa vývoj uverejneného vynálezu môže stať komerčne 
nezaujímavým pre iných výrobcov, pretože by nemohli na svoj vývoj získať 
patentovú ochranu. 

Niektoré spoločnosti však spochybňovali tieto zistenia a tvrdili, že sa zapájajú do 
patentových aktivít, aby získali legitímne príležitosti podnikať, 
napr. prostredníctvom možnosti poskytovať licencie. Európsky patentový úrad okrem 
toho upozornil na politický aspekt šírenia technických poznatkov, keďže tretie strany 
majú možnosť využívať informácie zverejnené v takýchto patentových prihláškach.  

Originálne farmaceutické spoločnosti zároveň pripomenuli možnosť konkurentov 
predložiť dobrovoľne vylúčené patentové prihlášky, ktoré sú prekážkou v ich 
inovačnom úsilí36.  

3.3.2. Výmeny týkajúce sa patentov a patentové spory 

Prieskum celkovo odhalil najmenej 1100 prípadov, v ktorých sa patenty originálnych 
farmaceutických spoločností môžu prekrývať s liekmi, programami výskumu 
a vývoja a/alebo patentmi iných originálnych farmaceutických spoločnosti na ich 
lieky37. Tieto prípady môžu viesť k blokovaniu výskumných aktivít originálnych 
farmaceutických spoločností, čo môže nepriaznivo vplývať na inovačný proces 
v odvetví. 

V mnohých prípadoch dokázali originálne farmaceutické spoločnosti urovnať 
prípadné spory napríklad prostredníctvom dohôd o licenciách. Avšak približne 
v 20 % z 99 žiadostí o udelenie licencie žiadajúca spoločnosť licenciu nezískala. 
V niektorých prípadoch to údajne viedlo k prerušeniu projektov výskumu a vývoja 
alebo bolo na obídenie prekážky potrebné vyvinúť dodatočné úsilie. 

Hoci bol výber 219 látok založený prevažne na uplynutí patentovej ochrany s cieľom 
zachytiť vzťah medzi originálnymi a generickými farmaceutickými spoločnosťami, 
z prieskumu aj napriek tomu vyplýva, že originálne farmaceutické spoločnosti sa 
zapojili do 66 patentových sporových konaní s ďalšími originálnymi 
farmaceutickými spoločnosťami. Patentové spory sa týkali 18 liekov. V 64 % 
prípadov sa spor uzavrel dohodami o urovnaní. Počet prípadov, pri ktorých sa uvádza 
vynesenie konečného rozhodnutia, je pomerne nízky (13 zo 66 prípadov), pričom 
držitelia patentov prehrali 10 z 13 prípadov (77 %). 

                                                 
35 V zmysle uvedeného nie je možné nájsť pojem „defenzívny“ patent v patentovom práve. Všetky 

patentové prihlášky je potrebné posudzovať na základe zákonných požiadaviek patentovateľnosti a nie 
na základe zámerov žiadateľa. Neoddeliteľnou súčasťou patentového systému je aj udelenie výlučných 
práv. Pod pojmom „defenzívny patent“ by sa preto nemal rozumieť patent nižšej kvality alebo hodnoty. 
Ide len o snahu vystihnúť, ako boli v danom odvetví tieto typy patentov klasifikované z obchodného 
hľadiska. 

36 V súvislosti so snahou Európskeho patentového úradu obmedziť možnosti predkladania dobrovoľne 
vylúčených patentových prihlášok pozri poznámku pod čiarou 29. 

37 Tieto prípady prekrývania vychádzajú z informácií poskytnutých zo strany originálnych 
farmaceutických spoločností, ktoré vo svojej odpovedi identifikovali takéto prípady. 
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3.3.3. Námietky a odvolania 

Vo vzťahu k skúmanej vzorke liekov si originálne farmaceutické spoločnosti 
v období rokov 2000 až 2007 vzájomne predkladali námietky najmä voči 
sekundárnym patentom. 

Namietajúce originálne farmaceutické spoločnosti boli veľmi úspešné pri podávaní 
námietok voči patentom iných originálnych farmaceutických spoločností. Boli 
úspešné približne v 70 % konečných rozhodnutí vynesených Európskym patentovým 
úradom (vrátane sťažnostných senátov). Okrem toho bol v ďalších 19 % prípadov 
obmedzený rozsah patentu. 

3.3.4. Urovnania a iné dohody 

Prieskum potvrdzuje, že originálne farmaceutické spoločnosti uzatvárali dohody 
o urovnaní s inými originálnymi farmaceutickými spoločnosťami v EÚ s cieľom 
nájsť riešenie patentových sporov, námietkových alebo súdnych konaní. V období 
rokov 2000 až 2007 bolo oznámených 27 dohôd o urovnaní v súvislosti so skúmanou 
vzorkou. Približne 67 % týchto dohôd o urovnaní sa týkalo licenčnej zmluvy (vrátane 
krížového licencovania). 

Okrem dohôd o urovnaní zistenia prieskumu odhaľujú, že originálne farmaceutické 
spoločnosti medzi sebou uzatvárali aj iné druhy dohôd. Celkove bolo 
zaznamenaných okolo 1 450 dohôd medzi originálnymi spoločnosťami. Väčšina 
dohôd sa týkala skôr fázy obchodného využitia, než fázy výskumu a vývoja. 

81 % dohôd, v prípade ktorých originálne farmaceutické spoločnosti uviedli 
spoločný trhový podiel zainteresovaných strán presahujúci 20 %, obsahovalo 
ustanovenia, ktoré stanovovali určitý druh výlučného vzťahu medzi spoločnosťami, 
t. j. dohody ustanovovali záväzok výlučnej dodávky, výlučného odberu, výlučného 
licencovania alebo akýkoľvek iný druh výlučnosti práv a/alebo záväzok 
o nesúťažení. Priemerná dĺžka trvania dohôd ustanovujúcich záväzok o výlučnosti 
práv a/alebo záväzok o nesúťažení bola osem rokov. 

4. ZÁVERY 

Odvetvový prieskum poskytol Komisii spoľahlivé údaje o fungovaní hospodárskej 
súťaže vo farmaceutickom sektore, pokiaľ ide o konkurenčný vzťah medzi 
originálnymi a generickými farmaceutickými spoločnosťami a medzi jednotlivými 
originálnymi farmaceutickými spoločnosťami, pričom identifikuje praktiky 
spoločností a poukazuje na určité oblasti vzbudzujúce obavy. Správa objasňuje 
najmä fungovanie priemyselného odvetvia v súčasnom právnom rámci. Získané 
poznatky budú prínosom aj pre všetky ostatné zainteresované strany a pomôžu im 
porozumieť konkurenčným vzťahom v tomto sektore. Komisia nevyhnutne potrebuje 
spoľahlivé vecné podklady, aby mohla určiť osobitné oblasti, v ktorých je potrebné 
prijať opatrenia a stanoviť si priority. Okrem toho sa tvorcovia vnútroštátnej politiky 
a verejné orgány na základe výsledkov analýzy môžu rozhodnúť, že prijmú ďalšie 
opatrenia, súvisiace napríklad s politikou určenia ceny a výšky úhrady. 

Všetky opatrenia vykonávané zo strany verejných orgánov vo farmaceutickom 
odvetví by mali byť zamerané na vytvorenie konkurenčného prostredia, ktoré 
občanom Európy zabezpečí prístup k inovatívnym, bezpečným a cenovo dostupným 
liekom bez neodôvodneného zdržania. V tejto súvislosti je možné a potrebné 
zohľadniť opatrenia na presadzovanie práva hospodárskej súťaže a regulačné 
opatrenia s cieľom zlepšiť fungovanie trhu v prospech spotrebiteľov. 
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4.1. Zintenzívnenie kontroly dodržiavania práva hospodárskej súťaže 
V prípade potreby Komisia naplno využije svoje právomoci v rámci antitrustových 
pravidiel (články 81, 82 a 86 Zmluvy o ES), kontroly fúzií (nariadenie (ES) 
č. 139/2004)38 a kontroly štátnej pomoci (články 87 a 88 Zmluvy o ES). Vždy, keď 
to bude v záujme Spoločenstva potrebné, bude Komisia stíhať všetky porušenia 
antitrustových pravidiel v tomto sektore, pričom bude úzko spolupracovať 
s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže. Opatrenia je možné prijať 
aj na vnútroštátnej úrovni a v oblastiach, na ktoré sa prieskum primárne nezameriava, 
alebo ktoré boli mimo jeho rozsahu. 

Koncentrácia trhu 

Ako je uvedené v záverečnej správe, farmaceutický priemysel v súčasnosti prechádza 
fázou výraznej konsolidácie. Táto fáza na jednej strane zahŕňa rastúci počet 
koncentrácií medzi (veľkými) originálnymi farmaceutickými spoločnosťami, ako aj 
akvizíciu biotechnologických spoločností.  

Na druhej strane aj oblasť generík podlieha výrazným zmenám, a síce vo forme 
akvizícií generických farmaceutických spoločností originálnymi farmaceutickými 
spoločnosťami, ako aj fúzií a akvizícií v rámci generického priemyslu.  

Komisia pozorne sleduje vývoj smerujúci k zvýšenej koncentrácii trhu a poznatky 
získané vďaka odvetvovému prieskumu budú prínosom aj pre analýzy týchto 
prípadov fúzií s cieľom zachovať konkurenčnú štruktúru na trhu a hospodársku 
súťaž. 

Postupy spoločností 

Podpora inovácie a hospodárskeho rastu sú spoločnými cieľmi právnych predpisov 
v oblasti priemyselných práv a hospodárskej súťaže. Inovácia predstavuje základnú 
a dynamickú súčasť otvoreného a konkurencieschopného trhového hospodárstva. 
Práva duševného vlastníctva podporujú dynamickú hospodársku súťaž tým, že 
povzbudzujú podniky, aby investovali do rozvoja nových alebo zdokonalených 
výrobkov a postupov. Podobný účinok má hospodárska súťaž – vytvára na podniky 
tlak, aby sa venovali inováciám. Z tohto dôvodu sú na podporu inovácií 
a zabezpečenie ich konkurencieschopného využívania potrebné práva duševného 
vlastníctva rovnako ako hospodárska súťaž39. Ak sú existencia a uplatňovanie práv 
duševného vlastníctva samé o sebe nezlučiteľné s právom hospodárskej súťaže, 
znamená to, že práva duševného vlastníctva nie sú vylúčené z uplatňovania právnych 
predpisov upravujúcich pravidlá hospodárskej súťaže40. Niektoré postupy však 
možno považovať za porušenie práva len vo výnimočných prípadoch41. 

Komisia a vnútroštátne orgány už v minulosti prijali opatrenia v mnohých prípadoch 
konkrétneho porušovania pravidiel hospodárskej súťaže vo farmaceutickom sektore. 

                                                 
38 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004, Ú. v. EÚ L 24, z 29.1.2004, s. 1–22. 
39 Oznámenie Komisie – Usmernenia pre uplatňovanie článku 81 Zmluvy o ES na dohody o transfere 

technológií, Ú. v. EÚ C 101, z 27.4.2004, s. 2-42. 
40 Pozri Oznámenie Komisie – Usmernenia pre uplatňovanie článku 81 Zmluvy o ES na dohody 

o transfere technológií, Ú. v. EÚ C 101, z 27.4.2004, s. 2-42. 
Pozri aj rozsudok Súdu z 27. septembra 1988, vec 65/86 (Bayer v. Süllhöfer), Zb. [1988], s. 05249. 

41 Pozri napríklad: spojené veci C-241/91 P a C-242/91 Radio Telefis Eireann (RTE) a Independents 
Television Publications (ITP) v. Komisia (Magill), Zb. [1995], s. I-743, ods. 50; vec C-418/01 IMS 
Health v. NDC Health, Zb. [2004], s. I-5039; vec T-201/04 Microsoft v. Komisia, Zb. [2007], s. II-
3601, najmä odsek 688 a nasl. Oznámenie Komisie zo 16. júla 2008 o stratégii v oblasti práv 
priemyselného vlastníctva v Európe, KOM(2008) 465, v konečnom znení. 



SK 19Error! Unknown document property name. SK 

Prijaté rozhodnutia zahŕňajú42: pokuty, ktoré vnútroštátny orgán na ochranu 
hospodárskej súťaže v Spojenom kráľovstve uložil farmaceutickej spoločnosti za 
predaj jej výrobkov nemocniciam za veľmi nízke ceny, pričom rovnaký výrobok 
prostredníctvom lekární predával pacientom za veľmi vysoké ceny, išlo o fungujúcu 
stratégiu, pretože lekári sa vo veľkej miere orientovali na značky používané 
v nemocniciach (vec NAPP)43; predbežné opatrenia uplatnené francúzskymi orgánmi 
na ochranu hospodárskej súťaže v súvislosti s generickou farmaceutickou 
spoločnosťou, ktorej výrobky boli systematicky kritizované zo strany predajcov 
konkurenčnej originálnej farmaceutickej spoločnosti aj po udelení povolenia na 
uvedenie na trh (vec Arrow Génériques)44; rozhodnutie talianskeho orgánu na 
ochranu hospodárskej súťaže, v ktorom dospel k záveru, že odmietnutie originálnej 
farmaceutickej spoločnosti udeliť licenciu na výrobu účinnej látky, ktorú potrebovali 
výrobcovia generických liekov na to, aby získali prístup k vnútroštátnym trhom, na 
ktorých nemal originálny výrobca žiadne výlučné práva, predstavovalo porušenie 
článku 82 Zmluvy o ES (vec GSK)45; a pokuty uložené Komisiou za zneužitie 
dominantného postavenia vo forme zneužitia regulačných postupov (vec Astra 
Zeneca)46. Odvetvový prieskum identifikoval niekoľko oblastí, ktoré si v budúcnosti 
vyžiadajú kontrolu dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže. Komisia v spolupráci 
s vnútroštátnymi orgánmi nebude váhať využiť svoje právomoci na presadzovanie 
práva hospodárskej súťaže, ak bude mať informácie o postupoch, ktoré majú 
potenciál obmedziť alebo narušiť hospodársku súťaž na trhu. Komisia zároveň 
vyzýva účastníkov trhu, ktorých negatívne ovplyvňujú protisúťažné postupy, alebo 
ktorí majú informácie o takýchto postupoch, aby o tom informovali Komisiu alebo 
príslušné vnútroštátne orgány. 

Pokiaľ ide o hospodársku súťaž predovšetkým medzi originálnymi farmaceutickými 
spoločnosťami, defenzívne patentové stratégie zamerané najmä na vylúčenie 
konkurencie z trhu, bez toho, aby ich cieľom bolo úsilie v oblasti inovácií, a/alebo 
zamerané na odmietnutie udeliť licenciu na nepoužívané patenty, budú predmetom 
kontroly najmä v situáciách, v ktorých bolo inovácii účinne zabránené. 

Pokiaľ ide o hospodársku súťaž medzi originálnymi a generickými farmaceutickými 
spoločnosťami, obavy vzbudzuje najmä odďaľovanie vstupu generík na trh. 
V prípade, že osobitné nástroje originálnych farmaceutických spoločností zamerané 
na oddialenie vstupu generík na trh sa budú využívať spôsobom, ktorý narúša 
hospodársku súťaž a ktorý môže predstavovať porušenie právnych predpisov 
v zmysle článku 81 alebo článku 82 Zmluvy o ES, bude možné použitie týchto 
nástrojov predmetom kontroly dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže. 
V prípade, že sa objavia jasné indície, že zainteresovaná strana predložila orgánu 
vydávajúcemu povolenie na uvedenie na trh vyjadrenie, ktorého hlavným zámerom 
bolo oddialenie vstupu konkurenta/žiadateľa na trh, poškodené strany 

                                                 
42 Mnohé ďalšie prípady boli uzavreté alebo sa stále riešia. 
43 Pozri rozhodnutie generálneho riaditeľa Úradu pre spravodlivý obchod č. CA98/2/2001 z 30. marca 

2001, NAPP farmaceutické podniky a dcérske spoločnosti (NAPP), (k dispozícii na internetovej 
stránke: http://www.oft.gov.uk/shared_oft/ca98_public_register/decisions/napp.pdf). 

44 Pozri rozsudok kasačného súdu z 13. januára 2009, Pourvoi č. P 08-12.510 (tlačová správa k dispozícii 
na: http://www.conseil-concurrence.fr/user/standard.php?id_rub=211&id_article=865). 

45 Pozri rozhodnutie Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato z 8. februára 2006, č. 15175 (vec 
A363 - Glaxo-PRINCIPI ATTIVI), k dispozícii na internetovej stránke: http://www.agcm.it/. 

46 Pozri rozhodnutie Komisie z 15. júna 2005 (vec COMP/A. 37.507/F3 - AstraZeneca); proti tomuto 
rozhodnutiu bolo podané odvolanie na Súd prvého stupňa (T-321/05). 
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a zainteresované strany sú vyzvané, aby príslušným orgánom na ochranu 
hospodárskej súťaže predložili relevantné dôkazy. 

Dohody, ktorých cieľom je vylúčiť konkurentov z trhu, môžu takisto predstavovať 
porušovanie práva hospodárskej súťaže ES. Dohody o urovnaní, ktoré obmedzujú 
uvedenie generík na trh a zahŕňajú poskytnutie protihodnoty zo strany originálnej 
farmaceutickej spoločnosti jednej alebo viacerým generickým farmaceutickým 
spoločnostiam, sú dohodami, ktoré môžu byť v rozpore s hospodárskou súťažou, 
najmä ak motívom dohody je rozdelenie si ziskov prostredníctvom platieb 
originálnej farmaceutickej spoločnosti v prospech generickej farmaceutickej 
spoločnosti na úkor pacientov a rozpočtov pre verejné zdravotníctvo. 

S cieľom znížiť riziko, že dohody budú uzatvárané na úkor spotrebiteľov, sa zdá byť 
užitočné, aby Komisia v kontexte súčasného právneho rámca zvážila ďalšie cielené 
monitorovanie dohôd, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť spotrebiteľov v Európe. 
Toto monitorovanie by muselo náležite zohľadniť administratívne zaťaženie 
zainteresovaných strán a obmedzovalo by sa na obdobie, kým Komisia nezozbiera 
dostatok informácií o danej veci, aby mohla rozhodnúť, či je potrebné prijať ďalšie 
opatrenia. 

Všetky opatrenia na presadzovanie práva budú iniciované v závislosti od prípadu 
a budú zahŕňať dôkladné preskúmanie špecifík každého prípadu, pričom zohľadnia 
legitímne ciele ochrany inovácie, ako aj regulačný rámec. 

Osobitné opatrenia na presadzovanie práva sa už vo viacerých prípadoch 
vykonávajú. Napríklad v novembri 2008 vykonala Komisia mimo rámca 
odvetvového prieskumu neohlásené kontroly vo viacerých spoločnostiach v rôznych 
členských štátoch. V čase uverejnenia tejto správy ešte nebol urobený konečný záver. 

Ďalšie iniciatívy 

Presadzovanie práva hospodárskej súťaže bude samé o sebe predstavovať dôležitú 
súčasť vytvárania prostredia podporujúceho hospodársku súťaž, nebude však 
riešením pre všetky hlavné problémy, ktoré boli v prieskume identifikované. 
Zainteresované strany predložili značný počet pripomienok k regulačnému rámcu, 
ktorý považujú za rozhodujúci pre farmaceutický sektor. V správe sú tieto 
pripomienky zhrnuté a navrhnuté sú politické možnosti ďalšieho vývoja regulačného 
rámca s ohľadom na zlepšenie jeho fungovania a zníženie rizika výskytu správania 
narúšajúceho hospodársku súťaž v budúcnosti na minimum. Najdôležitejšími 
oblasťami sú patentové právo, pravidlá udeľovania povolení na uvedenie na trh 
a ustanovenia týkajúce sa určenia ceny a výšky úhrady za lieky. 

4.2. Urýchlené zavedenie patentu Spoločenstva a vytvorenie jednotného systému 
urovnávania patentových sporov 
Všetky zainteresované strany vyjadrili veľkú podporu urýchlenému zavedeniu 
jednotného patentu Spoločenstva47 a vytvoreniu jednotného špecializovaného 
systému urovnávania patentových sporov48 v Európe, ktoré sú v súčasnosti 
predmetom diskusií. Jednotný systém urovnávania patentových sporov by mal 

                                                 
47 Najnovšie znenie návrhu nariadenia Rady o patente Spoločenstva je možné nájsť v pracovnom 

dokumente Rady 8588/09 zo 7. apríla 2009 na internetovej stránke: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st08/st08588.en09.pdf. 

48 Aktuálne znenie návrhu Dohody o Súde pre európske patenty a patenty Spoločenstva a návrhu štatútu je 
možné nájsť v pracovnom dokumente Rady 7928/09 z 23. marca 2009 na internetovej adrese 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st07/st07928.en09.pdf. 
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zabezpečiť prijímanie rýchlych, vysokokvalitných a nákladovo efektívnych 
rozhodnutí. Z prieskumu vyplýva, že zavedením patentu Spoločenstva a jednotného 
systému urovnávania patentových sporov sa dajú dosiahnuť značné zlepšenia, pokiaľ 
ide o náklady aj efektívnosť, a to najmä znížením nákladov spojených 
s viacnásobnými patentovými prihláškami, zabránením vysokému počtu paralelných 
súdnych konaní medzi tými istými stranami v rôznych členských štátoch 
a podporením právnej istoty prostredníctvom predchádzania prijímaniu vzájomne si 
odporujúcich súdnych rozhodnutí. Komisia sa naďalej snaží urobiť všetko pre rýchle 
prijatie týchto nástrojov. 

Zainteresované strany sa zhodujú v tom, že je dôležité, aby patenty v Európe 
(v budúcnosti patenty Spoločenstva) udelené Európskym patentovým úradom 
dosahovali vysokú úroveň kvality. Všetky zainteresované strany zároveň podporili 
myšlienku, aby mal Európsky patentový úrad vždy, keď je to možné, právomoc 
urýchliť tieto postupy. Zo zistení prieskumu vyplýva, že Komisia podporuje nedávne 
iniciatívy Európskeho patentového úradu zamerané na „zvýšenie latky“. V tejto 
súvislosti Komisia privítala nedávne rozhodnutie skrátiť časové obdobie, počas 
ktorého je možné podať dobrovoľne vylúčené patentové prihlášky. Komisia zároveň 
podporuje snahu Európskeho patentového úradu skrátiť trvanie námietkových 
a odvolacích konaní. 

Pokiaľ ide o požiadavku originálnych farmaceutických spoločností zaviesť 
tzv. „mechanizmy na odstránenie prekážok“ zamerané na riešenie problematických 
záležitostí týkajúcich sa patentov pred vstupom generických liekov na trh, nie je 
jasné, či by takéto nové mechanizmy v tomto štádiu boli prínosné, keďže stále 
existujú zásadné nezrovnalosti medzi vnútroštátnymi právnymi systémami 
(napr. pokiaľ ide o trvanie súdnych konaní alebo podmienky/pravdepodobnosť 
získania predbežného súdneho príkazu). V tejto súvislosti by mali mať generické 
farmaceutické spoločnosti naďalej možnosť udržať si vo vzťahu k ostatným 
konkurenčným generickým farmaceutickým spoločnostiam výhodu prvenstva, ak 
neexistuje účinný vnútroštátny systém na odstránenie prekážok. V každom prípade 
by bolo potrebné pozorne preskúmať podmienky, za ktorých by bolo možné takýto 
mechanizmus zaviesť. 

4.3. Zefektívnenie postupu udeľovania povolení na uvedenie na trh 
Rozsah odvetvového prieskumu nezahŕňa dôkladnú analýzu farmaceutického 
regulačného rámca Spoločenstva, ktorý zosúlaďuje požiadavky na umiestňovanie 
liekov na trh s hlavnými cieľmi ochrany verejného zdravia. Uznáva však úlohu, ktorú 
zohráva regulačné prostredie v súvislosti so vstupom originálnych a generických 
liekov na trh. V odpovediach na konzultácie predložili viaceré zainteresované strany 
svoje pripomienky k tomuto právnemu rámcu. 

Pravidlá Spoločenstva týkajúce sa povolení pre generické lieky a obdobia ochrany 
údajov boli v roku 2004 do veľkej miery upravené a od roku 2005 sa uplatňujú nové 
ustanovenia, avšak účinky niektorých pravidiel sa preukážu až o niekoľko rokov. 

Vo všeobecnosti sa väčšina zainteresovaných strán vyslovila v prospech striktného 
uplatňovania a presadzovania starého aj nového regulačného rámca. Pripomienky, 
ktoré zainteresované strany predložili počas prieskumu, sú hodnotnými doplňujúcimi 
informáciami, ktoré Komisia zohľadní pri ďalšom uplatňovaní svojich politík 
v tomto odvetví. Okrem toho by Komisia chcela uviesť nasledujúce pripomienky. 
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Hoci sa zainteresované strany vo všeobecnosti zhodujú na tom, že európsky rámec 
v oblasti udeľovania povolení na uvedenie na trh funguje dobre, oznamujú Komisii 
skutočnosti, ktoré vnímajú ako nedostatky v uplatňovaní rámca vedúce 
k oneskoreniam a zbytočnej administratívnej záťaži pre spoločnosti.  

Komisia poskytne Európskej agentúre pre lieky (ďalej len „EMEA“) a vnútroštátnym 
agentúram plnú podporu pri posudzovaní možných riešení problémov súvisiacich so 
zdrojmi a kapacitou v rámci siete vnútroštátnych orgánov a vyzýva členské štáty, aby 
aktívne prispeli k snahám urýchliť a zefektívniť administratívne postupy s cieľom 
zmierniť ťažkosti a zamedziť oddialeniu. Okrem toho, ako bolo uvedené v oznámení 
z 10. decembra 2008 o budúcnosti farmaceutického odvetvia, Komisia sa domnieva, 
že fungovanie siete orgánov EÚ pre lieky je potrebné optimalizovať s cieľom zlepšiť 
účinnosť, obmedziť regulačnú záťaž, ktorú vytvára, a tým urýchliť dostupnosť liekov 
na trhu. V súčasnosti prebiehajúci prieskum EMEA predstavuje prvú možnosť 
uskutočniť takúto analýzu. 

Zainteresované strany sa zároveň sťažovali na nezrovnalosti, ktoré zaznamenali 
v súvislosti s uplatňovaním regulačného rámca EÚ na vnútroštátnej úrovni. Účinné 
presadzovanie právnych predpisov v tejto oblasti, ako aj viaceré opatrenia zo strany 
inštitúcií Spoločenstva zamerané na riešenie tejto situácie sa už rozbehli, ide 
napr. o uplatňovanie nového nariadenia o zmenách49 a pretrvávajúce úsilie v rámci 
siete vnútroštátnych orgánov udeľujúcich povolenia na uvedenie na trh. V prípade 
potreby bude treba zvážiť konania vo veci porušenia. 

Komisia vyzýva členské štáty a vnútroštátne orgány, aby lepšie využívali možnosť 
vzájomného uznávania povolení na uvedenie liekov na trh prostredníctvom 
efektívnejších postupov a znižovania administratívnej záťaže spoločností a umožnili 
tak úplné vzájomné uznávanie povolení bez ďalších požiadaviek na spoločnosti. 
Komisia zároveň vyzdvihuje potrebu užšej spolupráce orgánov s cieľom predísť v čo 
najväčšej možnej miere nezrovnalostiam pri uplatňovaní právneho rámca, a to 
prostredníctvom plného využitia súčasných nástrojov, ako je napr. koordinačná 
skupina pre vzájomné uznávanie povolení ustanovená v smernici 2001/83/ES50, ako 
aj rôzne databázy Spoločenstva týkajúce sa liekov určených pre ľudí, ktoré spravuje 
EMEA. Orgány vydávajúce povolenia na uvedenie na trh boli vyzvané, aby na 
požiadanie a bezodkladne predložili všetky informácie, ktoré potrebujú orgány 
určujúce cenu a výšku úhrady s cieľom zabrániť tak duplicite úsilia alebo ju aspoň 
obmedziť. 

Priemysel a najmä generické farmaceutické spoločnosti sa sťažovali na možnosť 
originálnych farmaceutických spoločností zasahovať do regulačných konaní orgánov 
udeľujúcich povolenia na uvedenie na trh a informovali o rozdielnych prístupoch 
v súvislosti so zverejnením dôverných informácií prijatých rôznymi vnútroštátnymi 
orgánmi. Komisia pripomína, že postupy udelenia povolenia na uvedenie na trh sú 
dvojstrannými konaniami medzi žiadateľom a štátnou správou51. Právne predpisy 

                                                 
49 Ide o „zmeny“, ktoré nastali po umiestnení liekov na trh EÚ (napr. zmena vo výrobnom procese, zmena 

v balení, zmena adresy výrobcu atď.). Zmeny podmienok pre udelenie povolení na uvedenie na trh 
podliehajú požiadavkám uvedeným v právnych predpisoch EÚ, konkrétne v súčasnosti v nariadeniach 
Komisie (ES) č. 1084/2003 a č. 1085/2003. Od 1. januára 2010 sa bude uplatňovať nariadenie Komisie 
(ES) č. 1234/2008 z 24. novembra 2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie 
humánnych liekov a veterinárnych liekov na trh (Úradný vestník L 334, z 12.12.2008, s. 7-24). 

50 Smernica 2001/83/ES z 6.11.2001, Ú. v ES L 311 z. 28.11.2001, s. 67–128, zmenená a doplnená 
smernicou 2008/29/ES z 11.3.2008, Ú. v ES L 81 z 20.3.2008, s. 51–52. 

51 Rozsudok Súdu prvého stupňa, vec T-326/99 (Olivieri) z 18. decembra 2003, Zb. 2003, s. II-06053. 
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Spoločenstva z farmaceutickej oblasti neobsahujú ustanovenia upravujúce vyjadrenia 
tretích strán alebo formálne zásahy počas posudzovania žiadosti o udelenie povolenia 
na uvedenie na trh. Avšak vzhľadom na povinnosť príslušných orgánov zvážiť 
všetky informácie, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie výrobku (bezpečnosť, 
účinnosť, kvalita), pre orgány udeľujúce povolenia na uvedenie na trh možno nebude 
možné jednoducho nezohľadniť informácie predložené tretími stranami počas 
postupu udeľovania povolenia na uvedenie na trh. V tejto súvislosti a bez ohľadu na 
to, z akého dôvodu bolo vyjadrenie predložené, by členské štáty a orgány mali 
zabezpečiť, aby vyjadrenie predložené treťou stranou bolo dobre zdokumentované 
a žiadateľ bol o ňom dobre informovaný a mali by vynaložiť úsilie potrebné k tomu, 
aby intervencie nemali za následok zbytočné zdržanie na strane žiadateľa. 
V závislosti od vnútroštátneho právneho rámca môžu spoločnosti alebo zdravotné 
poisťovne podať žalobu o náhradu škody podľa vnútroštátnych právnych predpisov 
v prípade preukázaných ušlých príjmov alebo úspor kvôli neodôvodneným 
intervenciám. 

Komisia bude aj naďalej prísne presadzovať právo Spoločenstva a napríklad 
postupovať proti viazanosti na patent, keďže v zmysle právnych predpisov 
Spoločenstva nemôžu orgány udeľujúce povolenia na uvedenie na trh zohľadniť 
status patentu originálnej farmaceutickej spoločnosti, ak rozhodujú o udelení 
povolenia na uvedenie na trh v prípade generických liekov. Komisia je takisto 
zaviazaná zabezpečiť, aby boli nové pravidlá ochrany údajov, ktoré boli zavedené do 
právnych predpisov Spoločenstva v roku 2004, plne uplatňované vo všetkých 
členských štátoch.  

Komisia zároveň berie na vedomie pripomienky zainteresovaných strán, že rámec na 
ochranu údajov by sa mal využiť na zlepšenie prístupu k liekom. Komisia sa 
zaviazala rozvíjať farmaceutický rámec EÚ pre 21. storočie, ktorý podporuje 
inováciu najmä v oblastiach, ktoré nepokrývajú potreby týkajúce sa zdravotnej 
starostlivosti. V oznámení o obnovených vyhliadkach pre farmaceutický sektor 
z 10. decembra 2008 Komisia oznámila, že do roku 2010 predloží správu o využívaní 
personalizovaných liekov a „-omických“ technológií vo farmaceutickom výskume 
a vývoji a o možnej potrebe nových nástrojov Spoločenstva na ich podporu52. Táto 
správa poskytne možnosť zvážiť súčasný systém ochrany údajov a jeho schopnosť 
prispieť k inovácii a zlepšiť prístup k liekom. 

Spoločnosti zároveň žiadajú ďalšiu medzinárodnú harmonizáciu v oblasti udeľovania 
povolení na uvedenie na trh, prevažne medzi Európou a Spojenými štátmi, s cieľom 
odstrániť zbytočné regulačné rozdiely. Komisia túto ďalšiu medzinárodnú 
harmonizáciu plne podporuje, keďže môže výrazne znížiť náklady spojené so 
vstupom na trh a inováciou prostredníctvom odstránenia zbytočných regulačných 
rozdielov a zároveň poukazuje na stratégiu Komisie pre túto oblasť načrtnutú 
v oznámení o obnovených vyhliadkach pre farmaceutický sektor z 10. decembra 
2008. 

                                                 
52 S nástupom nových technológií, akými sú farmakogenomika, modelovanie podľa konkrétneho pacienta 

a simulátory chorôb sa na obzore objavuje personalizovaná medicína. V dlhodobom horizonte budú 
lekári schopní využívať genetickú informáciu na stanovenie správnych liekov v správnej dávke 
a v správnom čase. Táto oblasť už v súčasnosti ovplyvňuje obchodné stratégie spoločností, plánovanie 
klinických skúšok a spôsob, akým sa predpisujú lieky. Hoci je príliš skoro na to, aby sa povedalo, či „-
omické“ technológie budú skutočne revolúciou v sektore, Komisia dôkladne monitoruje danú oblasť a 
bude uvažovať o spôsobe, akým by bolo možné podporiť jej rozvoj. 
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Počas odvetvového prieskumu sa generické farmaceutické spoločnosti sťažovali aj 
na informačné kampane organizované zo strany originálnych farmaceutických 
spoločností, v ktorých spochybňovali kvalitu generických liekov. Komisia by chcela 
poznamenať, že na všetky lieky (originálne alebo generické), ktoré získali povolenie 
na uvedenie na trh Spoločenstva, sa uplatňujú rovnaké požiadavky týkajúce sa 
kvality, bezpečnosti a účinnosti. Všetky kampane, ktoré spochybňujú túto 
skutočnosť, nerešpektujú základné zásady udeľovania povolení na uvedenie na trh 
v EÚ a môžu zavádzať verejnosť. Komisia vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia 
vychádzajúce najmä z článku 97 smernice 2001/83/ES, ak takéto kampane na svojom 
území odhalia. 

4.4. Zlepšovanie systémov určenia ceny a výšky úhrady a rozvoj prostredia 
podporujúceho hospodársku súťaž zameraného na rozširovanie generík 
Počas odvetvového prieskumu vyjadrili viaceré zainteresované strany obavy týkajúce 
sa zdržaní a nejasností v súvislosti s postupmi na určenie ceny a výšky úhrady. 
Originálne farmaceutické spoločnosti tvrdili, že toto by pacientom znemožnilo 
prístup k inovatívnym liekom a skrátilo by to obdobie, počas ktorého môžu 
spoločnosti využívať výlučnosť práv. Generické farmaceutické spoločnosti tvrdili, že 
takéto oneskorenia znižujú úspory zdravotných poisťovní.  

Kľúčové prvky relevantného kontextu pre stratégiu Komisie v tejto oblasti 
vychádzajú z odporúčaní Farmaceutického fóra, oznámenia Komisie z 10. decembra 
2008 o obnovených vyhliadkach pre farmaceutický sektor a z dôkladného 
monitorovania fungovania trhov vo farmaceutickom sektore53. V závislosti od 
konečného výsledku všetkých týchto iniciatív Komisia zváži potenciálnu potrebu 
preskúmať súčasné pravidlá EÚ v oblasti určenia ceny a výšky úhrady (smernica 
o transparentnosti 89/105/EHS). 

Komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby zabezpečili dodržiavanie lehôt 
v trvaní troch alebo šiestich mesiacov ustanovených v smernici o transparentnosti 
89/105/EHS54 a naďalej bude prešetrovať všetky sťažnosti poukazujúce na nesprávnu 
transpozíciu alebo systematické nedodržiavanie tejto smernice. Komisia zároveň 
upriamuje pozornosť zainteresovaných strán na možnosť napadnúť údajné 
nedodržiavanie požiadaviek tejto smernice zo strany vnútroštátnych orgánov pred 
vnútroštátnymi súdmi a vyzýva dotknuté strany, aby v prípade potreby zvážili túto 
možnosť vrátane žaloby o náhradu škody. 

Smernica o transparentnosti 89/105/EHS ustanovuje maximálne lehoty na prijatie 
rozhodnutí o určení ceny a výšky úhrady, ktoré členským štátom nebránia v tom, aby 
v prípade potreby zaviedli rýchlejšie rozhodovacie procesy. S cieľom urýchliť 
rozhodnutia o určení ceny a výšky úhrady vzťahujúce sa na generické výrobky 
Komisia vyzýva členské štáty, aby zvážili zavedenie vnútroštátnych právnych 
predpisov umožňujúcich automatické/bezprostredné určenie ceny a výšky úhrady 
generických výrobkov (t. j. bez podrobného posúdenia), ak pre príslušný originálny 
výrobok už výška úhrady na základe vyššej ceny bola stanovená. Uvedený postup by 

                                                 
53 Podrobnosti nájdete v odporúčaniach Farmaceutického fóra (prijatých v októbri 2008, pozri 

http://ec.europa.eu/pharmaforum/), oznámení Komisie z 10. decembra 2008 (KOM(2008) 666 
z 10.12.2008: Bezpečné, inovatívne a dostupné lieky: obnovené vyhliadky pre farmaceutický sektor) 
a dôkladnom monitorovaní fungovania trhov vo farmaceutickom sektore (ako je uvedené v cieli 7 
uvedeného oznámenia). 

54 Osobitné časové obmedzenia stanovené v smernici 89/105/EHS sú 90 dní v prípade rozhodnutí o cene, 
90 dní v prípade rozhodnutí o úhrade alebo 180 dní v prípade spojených postupov. 

http://ec.europa.eu/pharmaforum/
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výrazne zmiernil administratívnu záťaž pre všetky zúčastnené strany a viedol by 
k rýchlejšiemu prístupu ku generickým výrobkom. 

Podľa generických farmaceutických spoločností sú zdržania súvisiace s 
rozhodnutiami o cene a úhrade niekedy spôsobené dodatočnými požiadavkami, ako 
sú napr. informácie o statuse patentu alebo dodatočný posudok biologickej 
rovnocennosti originálneho a generického výrobku. Zdá sa, že tieto dodatočné 
požiadavky, ktoré majú orgány určujúce cenu a výšku úhrady, sú pre originálne 
farmaceutické spoločnosti nástrojom intervencie a teda aj predĺženia daného procesu. 

Komisia uvádza, že v smerniciach o transparentnosti sa vyžaduje, aby členské štáty 
stanovili cieľ a overiteľné kritériá pre určenie ceny a výšky úhrady liekov tak, aby 
príslušné vnútroštátne orgány nesmeli pridávať kritériá alebo posudky, ktoré nie sú 
uvedené vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Takisto sa domnieva, že posúdenia 
statusu patentu a biologickej rovnocennosti by nemali patriť do pôsobnosti orgánov 
určujúcich cenu a výšku úhrady, pretože tieto orgány nedisponujú príslušným 
vybavením ani nemajú právomoci v súvislosti s týmito pravidlami. Vstup generík na 
trh ovplyvňuje aj skutočnosť, že v niektorých členských štátoch sa žiadosti o určenie 
ceny a výšky úhrady pokladajú za porušenie patentovej ochrany. V tejto súvislosti je 
potrebné zdôrazniť, že Európska federácia farmaceutického priemyslu a združení 
(EFPIA), európska asociácia zastupujúca originálne faramceutické spoločnosti, v 
súvislosti s verejnou konzultáciou o predbežnej správe uviedla, že žiadosti 
generických spoločností o udelenie povolenia na uvedenie na trh sa nemajú pokladať 
za porušenie patentového práva. Ten istý princíp by sa mal aplikovať aj na žiadosti o 
určenie ceny a výšky úhrady. 

V tejto súvislosti by originálne farmaceutické spoločnosti nemali intervenovať u 
orgánov určujúcich cenu a výšku úhrady, aby poukázali na otázku biologickej 
rovnocennosti alebo možnosti porušenia patentovej ochrany zo strany generickej 
spoločnosti. Komisia pokladá proces určenia ceny a výšky úhrady za dvojstranné 
konanie medzi žiadateľom a štátnou správou. Keďže orgány určujúce cenu a výšku 
úhrady nemajú právomoc posudzovať patent, biologickú rovnocennosť alebo 
bezpečnosť, členské štáty by nemali zohľadňovať vyjadrenia tretích strán 
poukazujúce na tieto otázky. Mali by takisto zabezpečiť, aby intervencie tretích strán 
boli vo všeobecnosti dobre zdokumentované a transparentné vo vzťahu k žiadateľovi 
a aby neviedli k oddialeniu prijatia rozhodnutí o určení ceny a výšky úhrady. 

Originálne farmaceutické spoločnosti spájajú niektoré zdržania originálnych liekov 
okrem iného sčasti s cezhraničnými referenčnými systémami používanými v 
mnohých členských štátoch a sčasti s trendom fragmentácie rozhodovacieho procesu 
na skôr regionálnu/miestnu úroveň. Hoci Komisia plne uznáva vnútroštáne 
rozhodnutia, poukazuje na zistenia odvetvového prieskumu, že cezhraničné 
referenčné systémy môžu spôsobovať oddialenie a niekedy vytvárať priestor pre 
zneužitie (zľavy ukryté v uverejnených cenníkoch používaných pre určenie 
referenčných cien). Komisia zdôrazňuje, že otázku fragmentovaného rozhodovacieho 
procesu musia riešiť členské štáty. 

Zainteresované strany a najmä originálne farmaceutické spoločnosti sa sťažovali aj 
na neistotu v súvislosti s cenami/návratnosťou pri vývoji nových liekov. Uvádzali 
najmä duplicitu vnútroštátnych posudkov, ktoré sa snažia zistiť prínos nového lieku 
vo vzťahu k existujúcim liekom. Existuje všeobecný záujem o cezhraničnú 
spoluprácu v súvislosti s vedeckými aspektmi posudzovania prínosnosti. V tejto 
súvislosti Komisia poukazuje na skutočnosť, že duplicita vedeckých posudkov v 
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členských štátoch spôsobuje ďalšie náklady, ktoré v konečnom dôsledku znáša 
zákazník/daňový poplatník. Existuje tu aj riziko prijatia vzájomne si odporujúcich 
rozhodnutí o v podstate tej istej otázke. Okrem toho v tomto štádiu menšie členské 
štáty nemajú vždy k dispozícii prostriedky pre vedecké posúdenie, a tak nemôžu 
využiť možnosti, ktoré majú veľké členské štáty. V rámci programu zdravia pre rok 
2009 bola k financovaniu predložená jednotná akcia o hodnotení zdravotníckych 
technológií. Návrh Komisie o implementácii práv pacientov pri cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti obsahuje okrem iného ustanovenie o budúcej spolupráci v 
oblasti hodnotenia zdravotníckej technológie. Analýza nákladovej efektívnosti sa 
však opiera skôr o rozpočtovú situáciu jednotlivých členských štátov a ich priority v 
oblasti zdravia.  

Boli doručené pripomienky týkajúce sa vnútroštátnych mechanizmov, ktoré by mohli 
posilniť hospodársku súťaž vo farmaceutickom sektore, najmä v sektore generík. 

Ekonometrická analýza o vplyve vstupu generík na trh vykonaná v súvislosti s 
odvetvovým prieskumom naznačuje, že vnútroštátne režimy ukladajúce lekárnikom 
povinnosť ponúkať generické rovnocenné lieky a nabádajúce lekárov, aby tieto látky 
predpisovali, sa zdajú byť v prospech cenovej súťaže a úrovne prenikania generík na 
trh. To isté platí aj pre politiky týkajúce sa úhrady liekov na úrovni najlacnejších 
výrobkov a častej úpravy výšky úhrady z dôvodu zohľadnenia vývoja cien na trhu. 
Podobne sa zdá, že aj podieľanie sa pacientov na platbe je v prospech cenovej 
súťaže. Naproti tomu využívanie cenových stropov pre generické lieky sa zdá byť v 
neprospech cenovej súťaže alebo prenikania generík na trh. 

V tejto súvislosti Komisia vyzýva členské štáty, aby – v prípade, že tak doteraz 
neurobili – zvážili politiky uľahčujúce rýchle rozšírenie generík a/alebo konkurenciu 
zo strany generík. V rámci výboru pre transparentnosť zriadeného podľa smernice 
89/105/EHS sa v súčasnosti diskutuje o rozličných možných opatreniach na 
dosiahnutie tohto cieľa. 

Niektoré členské štáty dosiahli značnú úsporu v prospech spotrebiteľov, keď 
zdravotní poisťovatelia vykonali pre určité generické výrobky tender alebo podobný 
proces. Tieto systémy môžu prispieť k tomu, aby nižšie ceny ponúkané generickými 
spoločnosťami nezostali v distribučnom systéme, ale aby ich mohli využiť 
spotrebitelia. Hoci tendre môžu byť veľmi mocným nástrojom na zníženie nákladov 
rozpočtov na verejné zdravotníctvo, je pri stanovovaní podmienok tendra (napr. 
trvanie zmluvného obdobia by nemalo mať za následok vylúčenie z trhu) potrebné 
zvážiť strednodobé a dlhodobé účinky. Dodržiavanie európskych právnych predpisov 
(napr. predpisov z oblasti verejného obstarávania) je pri vykonávaní takýchto tendrov 
takisto dôležité. 

Komisia uľahčí spoluprácu medzi členskými štátmi a výmenu osvedčených postupov 
v politike v oblasti generík v rámci príslušných diskusných platforiem, ako je výbor 
pre transparentnosť zriadený na základe smernice 89/105/EHS. 

5. ĎALŠÍ POSTUP 

Odvetvový prieskum potvrdzuje, že generiká nevstupujú na trh vždy dostatočne 
zavčasu, ako by na základe súčasného príslušného právneho rámca mohli. Prieskum 
ukazuje, že k tomu prispievajú aj postupy spoločností, ale uvádza sa tu, že významnú 
úlohu môže zohrávať aj iné faktory. Odvetvový prieskum takisto potvrdzuje pokles 
počtu nových liekov na trhu a poukazuje na určité postupy spoločností, ktoré môžu –
okrem iných faktorov – prispievať k tomuto vývoju. Prebieha ďalšie monitorovanie 
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trhu s cieľom identifikovať tieto ďalšie faktory, ktoré môžu v tejto súvislosti takisto 
zohrávať rolu. 

Komisia bude riešiť problémy zistené počas odvetvového prieskumu 
prostredníctvom zvýšenej kontroly sektora v rámci práva hospodárskej súťaže ES a v 
prípade potreby podnikne v konkrétnych prípadoch príslušné kroky. Prvé opatrenia 
na presadzovanie práva sa už realizujú. Aby znížila riziko, že sa vyrovnania budú 
realizovať na úkor spotrebiteľov, Komisia takisto zváži ďalšie cielené monitorovanie 
urovnaní, ktoré obmedzujú vstup generík na trh a zahŕňajú poskytnutie protihodnoty 
generickej spoločnosti zo strany originálnej farmaceutickej spoločnosti. 

Pokiaľ ide o regulačný rámec, Komisia potvrdzuje na základe zistení odvetvového 
prieskumu bezodkladnú potrebu zavedenia patentu Spoločenstva a jednotného 
špecializovaného systému urovnávania patentových sporov v Európe, čo sa podľa 
odvetvového prieskumu stretlo so zvýšenou podporou zo stany farmaceutického 
sektora. Vzhľadom na patentové právo odvetvový prieskum takisto v plnej miere 
potvrdil relevantnosť nedávnych iniciatív Európskeho patentového úradu na 
zabezpečenie vysokej kvality udelených patentov a na urýchlenie patentových konaní 
(„zvýšenie latky“). 

Pokiaľ ide o povolenia na uvedenie na trh, Komisia sa sústredí na úplnú 
implementáciu a účinné presadzovanie regulačného rámca, napr. v súvislosti s 
viazanosťou na patenty alebo s v súvislosti s dodržiavaním lehôt v rámci 
schvaľovacích postupov. Komisia pripomína, že právne predpisy Spoločenstva z 
farmaceutickej oblasti neobsahujú ustanovenia upravujúce vyjadrenia tretích strán a 
už vôbec nie ich formálne intervencie počas posudzovania žiadosti o povolenie na 
uvedenie na trh. Vyzýva orgány udeľujúce povolenia na uvedenie na trh, aby 
zabezpečili, že vyjadrenia tretích strán, ktoré sa musia zohľadniť, boli dobre 
zdokumentované a žiadateľ bol o nich dobre informovaný, a aby vynaložili všetko 
úsilie potrebné k tomu, aby vyjadrenia nemali za následok zbytočné zdržanie na 
strane žiadateľa. 

Pokiaľ ide o určenie ceny a výšky úhrady, Komisia vyzýva členské štáty, aby zvážili 
zavedenie ustanovení, ktoré by umožnili prijať v prípade generických výrobkov 
automatické/bezprostredné rozhodnutie o určení ceny a výšky úhrady, ak v prípade 
originálneho výrobku výška úhrady už určená bola. Členské štáty by okrem toho 
nemali zohľadňovať vyjadrenia tretích strán týkajúce sa patentu, biologickej 
rovnocennosti alebo otázky bezpečnosti. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
vyjadrenia tretích strán adresované orgánom určujúcim cenu a výšku úhrady, ktoré sa 
musia zohľadniť, boli dobre zdokumentované a žiadateľ bol o nich dobre 
informovaný, a mali by vynaložiť všetko úsilie potrebné k tomu, aby intervencia 
nemala za následok zbytočné zdržanie na strane žiadateľa. Komisia vyzýva členské 
štáty, aby – v prípade, že tak doteraz neurobili – zvážili politiky uľahčujúce rýchle 
rozširovanie generík a/alebo konkurenciu zo strany generík. Uľahčí sa tak spolupráca 
medzi členskými štátmi a výmena osvedčených postupov v oblasti generík. Komisia 
bude v závislosti od výsledku rozličných iniciatív55 skúmať potenciálnu potrebu 
prepracovať súčasné pravidlá EÚ v oblasti určovania ceny a výšky úhrady (smernica 
o transparentnosti 89/105/EHS). 

                                                 
55 Odporúčania Farmaceutického fóra, Oznámenie Komisie z 10. decembra 2008 o obnovených 

vyhliadkach pre farmaceutický sektor a dôkladné monitorovanie fungovania trhov vo farmaceutickom 
sektore.  
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Komisia bude na základe cieľov navrhnutých v tomto oznámení pokračovať v úsilí o 
konštruktívny dialóg so všetkými zainteresovanými stranami, aby zabezpečila 
inovatívnemu potenciálu farmaceutického priemyslu Spoločenstva plnohodnotný 
rozvoj a pacientom lepší prístup k bezpečným a inovatívnym liekom za dostupné 
ceny a bez zbytočných zdržaní. 

 




