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SPOROČILO KOMISIJE 

Povzetek preiskave farmacevtskega sektorja 

1. PREISKAVA SEKTORJA IN ŠIRŠE OZADJE 

Farmacevtski sektor je ključnega pomena za zdravje evropskih državljanov, ki 
potrebujejo dostop do varnih, inovativnih in cenovno dostopnih zdravil. V letu 2007 
je vsak Evropejec za zdravila porabil povprečno 430 EUR. Ta znesek bo verjetno s 
staranjem evropskega prebivalstva še naprej naraščal. Trg za zdravila na recept in 
zdravila brez recepta za uporabo v humani medicini je bil leta 2007 vreden več kot 
138 milijard EUR v cenah franko tovarna in 214 milijard EUR v maloprodajnih 
cenah. 

To poročilo je del utečenih politik in pobud Komisije v zvezi s farmacevtskim 
sektorjem, ki vključujejo lizbonsko strategijo, strategijo Komisije za pravice 
industrijske lastnine1, sporočilo o novi viziji za farmacevtski sektor2 in pobudo za 
inovativna zdravila3. Razumeti ga je treba kot vzporednico regulativnim dejavnostim 
Komisije, ki zlasti obravnavajo varnost, količino in učinkovitost zdravil4, preglednost 
nacionalnih postopkov oblikovanja cen in določitve povračila stroškov5 ter varstvo 
pravic intelektualne lastnine. Glede na pomen farmacevtske panoge za gospodarsko 
rast in zaposlovanje ter na njeno vlogo pri javnem zdravju se je Komisija zavezala, 
da bo vodila politike, ki ustvarjajo okolje, ugodno za zagotavljanje uspeha tega 
sektorja. 

Preiskava sektorja je torej v skladu z drugimi pobudami Komisije, katerih cilj je 
evropskim pacientom zagotoviti varna, učinkovita in cenovno dostopna zdravila ter 
sočasno vzpostaviti poslovno okolje, ki spodbuja raziskave in dragocene inovacije ter 
podpira konkurenčnost te panoge6. 

Ključna vloga inovativnosti 

                                                 
1 Sporočilo Komisije z dne 16. julija 2008 o strategiji pravic industrijske lastnine za Evropo, 

COM(2008) 465 konč. 
2 Glej zlasti sporočilo Komisije z dne 10. decembra 2008 (COM(2008) 666, 10.12.2008 – Varna, 

inovativna in dostopna zdravila: nova vizija za farmacevtski sektor). 
3 Pobuda za inovativna zdravila je javno-zasebno partnerstvo med farmacevtskim sektorjem, ki ga 

predstavlja Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj (EFPIA), ter Evropskima skupnostma, 
ki ju predstavlja Evropska komisija. Glej: http://imi.europa.eu/index_en.html. 

4 Glej na primer Uredbo (ES) št. 726/2004 in Direktivo 2004/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 31. marca 2004 o spremembah Direktive 2001/83/ES. 

5 Direktiva 89/105/ES z dne 21. decembra 1988 v zvezi s preglednostjo ukrepov, ki urejajo določanje cen 
zdravil za človeško uporabo in njihovo vključitev v področje nacionalnih sistemov zdravstvenega 
zavarovanja. 

6 Glej poleg zgornjega še farmacevtski forum na visoki ravni 
(http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/final_conclusions_en.pdf) ter aktualna poročila o spremljanju 
trga. 
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Inovativnost je bistvenega pomena za farmacevtski sektor. Inovacije so v medicini 
pacientom omogočile zdravljenja, ki si jih pred nekaj desetletji ni bilo mogoče 
zamišljati. Poleg tega pomanjkanje ustreznega zdravljenja za mnoge bolezni zahteva 
neprekinjena inovativna prizadevanja za odkrivanje novih zdravil. Če proizvajalci 
originalnih zdravil in druge zainteresirane strani (npr. univerze) ne bi znatno vlagali 
v raziskave in razvoj, teh koristi ne bi bilo. 

Pravice intelektualne lastnine so bistvene pri spodbujanju inovativnosti. Varstvo 
pravic intelektualne lastnine je pomembno v vseh gospodarskih sektorjih, še zlasti pa 
je bistveno za konkurenčnost Evrope. Za farmacevtski sektor je posebej pomembno 
zato, ker se mora ta spopadati z obstoječimi zdravstvenimi težavami in težavami, ki 
se pojavljajo na novo, ter z dolgim življenjskim ciklom zdravil (in tudi dolgimi 
razvojnimi obdobji). Farmacevtski sektor v EU je dejansko med sektorji, ki v Evropi 
največ vlagajo v raziskave in razvoj, ter se pri zaščiti inovacij močno zanaša na 
pravice intelektualne lastnine. Obdobja veljavnosti izključnih pravic, ki se 
dodeljujejo v skladu s patentnim pravom in drugimi mehanizmi (dodatni varstveni 
certifikati, izključnost podatkov), proizvajalce originalnih zdravil spodbujajo k 
nenehnemu razvoju inovacij. 

Komisija, ki se je zavezala spodbujanju inovativnosti prek spoštovanja pravic 
industrijske lastnine, vključno s patenti, kot je bilo navedeno v sporočilu o patentih iz 
leta 20077 in v zgoraj omenjenem sporočilu o strategiji pravic industrijske lastnine iz 
leta 2008, opozarja na potrebo po kakovostnih patentih, ki jih je treba odobriti v 
učinkovitem in cenovno sprejemljivem postopku ter ki bodo vsem zainteresiranim 
stranem zagotavljali ustrezno pravno varnost. 

Potreba po nadzoru nad javnimi proračuni 

Hkrati je splošno sprejeto mnenje, da so javni proračuni, med drugim tudi proračuni 
za pokritje odhodkov zdravstvenega varstva, močno obremenjeni. Konkurenca, zlasti 
ta, ki jo ustvarjajo generična zdravila, je nujna za nadzor nad javnimi proračuni in za 
ohranjanje širokega dostopa potrošnikov/pacientov do zdravil.  

Končni sklepi in priporočila farmacevtskega foruma na visoki ravni8 so v tem okviru 
z odobravanjem sprejeli skupno razumevanje zainteresiranih strani, da morajo 
politike oblikovanja cen in določitve povračila stroškov med drugim zagotoviti 
nadzor nad farmacevtskimi odhodki v državah članicah. Pri tem je bilo potrjeno, da 
generična zdravila pacientom in samoplačnikom omogočajo dostop do podobnih, 
vendar cenejših zdravljenj, hkrati pa sproščajo proračune, da se iz njih lahko 
financirajo nova inovativna zdravila9. Kakor je bilo omenjeno v sporočilu o novi 
viziji za farmacevtski sektor10 „[v]eliko držav članic priznava, da imajo generična 
zdravila pomembno vlogo pri znižanju izdatkov za zdravstveno oskrbo v postopkih 
za povračilo stroškov in predpisovanje zdravil. Konkurenca z zdravili brez patentne 
zaščite omogoča trajnostno zdravljenje večjega števila bolnikov z manj finančnimi 

                                                 
7 Sporočilo Komisije „Izboljšanje patentnega sistema v Evropi“ COM(2007) 165 konč. 
8 http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/final_conclusions_en.pdf. 
9 Farmacevtski forum na visoki ravni: vodilna načela za dobre prakse pri izvajanju politike določanja cen 

in povračila stroškov (http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/pricing_principles_en.pdf). 
10 Sporočilo Komisije z dne 10. decembra 2008 (COM(2008) 666, 10.12.2008 – Varna, inovativna in 

dostopna zdravila: nova vizija za farmacevtski sektor). 
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sredstvi. Ustvarjeni prihranki omogočajo financiranje inovativnih zdravil. Zato 
morajo vsi akterji zagotoviti vstop generičnih zdravil na trg po izteku patentnega 
varstva in varstva izključnosti podatkov ter njihovo učinkovito konkurenco.“ 

Še zlasti bi morala generična zdravila na trg vstopati brez nepotrebnih ali 
neupravičenih zamud. Države članice, ki želijo v celoti izkoristiti potencialne 
proračunske prihranke, ki jih ustvarjajo generična zdravila, morajo prav tako 
razmisliti o politikah, ki bodo omogočile hitro povečanje obsega uporabe generičnih 
zdravil in učinkovito cenovno konkurenco med proizvajalci generičnih zdravil. 

Nedavne spremembe v sektorju 

Farmacevtska panoga se zelo spreminja. Več prodajno zelo uspešnih zdravil (tj. 
zdravil, katerih letni svetovni promet presega 1 milijardo USD), ki predstavljajo 
precejšen del prodaje in dobička velikih proizvajalcev originalnih zdravil, je v 
zadnjih letih izgubilo patentno varstvo, v prihodnjih letih pa bo to doletelo še več 
takšnih zdravil. Istočasno se zdi, da bodo proizvajalci originalnih zdravil kljub vse 
večjim naložbam v R&R težko zapolnili povpraševanje po proizvodnji. Prav tako se 
je postopno zmanjševalo število novih zdravil na trgu. Zaradi tega in nekaterih 
drugih dejavnikov so postali proizvajalci originalnih zdravil vse bolj odvisni od 
prihodkov od svojih obstoječih najbolje prodajanih proizvodov, kar seveda pomeni, 
da si jih želijo obdržati čim dlje. V nekaj letih bo upad novih zdravil na trgu vplival 
tudi na industrijo proizvodnje generičnih zdravil, ki bo posledično na trg dala manj 
generičnih zdravil. 

V zadnjih letih je bilo opaziti okrepljeno utrjevanje sektorja. Proizvajalci originalnih 
zdravil so izvedli več prevzemov, tako proizvajalcev originalnih zdravil kot tudi 
proizvajalcev generičnih zdravil. Manjši proizvajalci originalnih zdravil, pogosto 
biotehnološka podjetja, lahko zagotovijo morebitna nova zdravila za zapolnitev 
vrzeli v proizvodnji proizvajalcev originalnih zdravil. Istočasno mnogi večji 
proizvajalci originalnih zdravil s prevzemanjem generičnih akterjev vlagajo v rastoči 
trg generičnih zdravil. Tako lahko boljše razpršijo svojo strukturo tveganj in 
ustvarijo priložnosti za vstop na nove geografske trge. Izvedene so bile tudi različne 
združitve proizvajalcev generičnih zdravil, ki jih je bodisi spodbudilo razmišljanje o 
ekonomiji obsega bodisi priložnosti, ki jih ponujajo novi geografski trgi. Namen 
nadzora nad združitvami v EU je omogočiti tovrstno utrjevanje, če to znatno ne ovira 
učinkovite konkurence.  

Obseg preiskave 

Glede na pomen dobro delujočega farmacevtskega sektorja in obstoj nekaterih 
znakov, ki kažejo, da konkurenčnost na farmacevtskem trgu v Evropski uniji morda 
ne deluje dobro, je Komisija 15. januarja 2008 začela preiskavo farmacevtskega 
sektorja11. Namen preiskave je bil zlasti proučiti razloge za ugotovljene zamude pri 
vstopu generičnih zdravil na trg ter očiten upad inovacij, kakor je bil izmerjen s 
številom novih zdravil na trgu. Komisija s pomočjo sektorskih preiskav zbira 
informacije za izvrševanje členov 81 in 82 Pogodbe.  

                                                 
11 Odločba Komisije z dne 15. januarja 2008 o začetku preiskave farmacevtskega sektorja v skladu s 

členom 17 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 (Zadeva št. COMP/D2/39.514). 
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Glede na to, da so sektorske preiskave orodje konkurenčnega prava ES12, je 
preiskava pod drobnogled vzela predvsem ravnanje proizvajalcev zdravil. 
Osredotočila se je na tiste prakse, ki jih proizvajalci lahko uporabijo, da preprečujejo 
ali zadržujejo bodisi konkurenčnost generičnih zdravil bodisi razvoj konkurenčnih 
originalnih zdravil. Glavni poudarek preiskave je bil tako na konkurenčnih odnosih 
med proizvajalci originalnih zdravil in proizvajalci generičnih zdravil ter med 
samimi proizvajalci originalnih zdravil. Komisija je zato za podrobno proučitev 
izbrala 43 proizvajalcev originalnih zdravil in 27 proizvajalcev generičnih zdravil. Ta 
podjetja ustvarijo 80 odstotkov relevantnega prometa v EU in navadno poslujejo v 
večjem obsegu v več kot eni državi članici. 

Ker pa je ta panoga močno regulirana in je treba ravnanje podjetij oceniti v okviru 
obstoječega regulativnega okvira, so bili v preiskavo na splošno vključeni tudi vidiki 
regulativnega okvira, njegovo izvajanje in domnevne pomanjkljivosti, o katerih so 
poročale zainteresirane strani. Torej se je osredotočila na zakonodajo, ki ureja 
patente, dovoljenja za promet ter oblikovanje cen in določitev povračila stroškov. 

Vključeni proizvodi: Preiskava je obravnavala zdravila na recept za uporabo v 
humani medicini. Zdravila brez recepta, zdravila za živali, medicinski pripomočki in 
zdravstvene storitve niso bili vključeni v preiskavo. Za podrobno preiskavo je bilo 
izbranih 219 molekul. Izbrane molekule so predstavljale skoraj 50 odstotkov 
skupnega prometa z zdravili na recept v EU leta 2007.  

Zajeta geografska območja: V preiskavo je bilo zajeto geografsko območje 27 držav 
članic, ki so trenutno del Evropske unije. V nekaterih delih je bila analiza omejena na 
ožji izbor držav članic. Mogoča je bila le omejena primerjava z ostalimi 
geografskimi regijami. To pomeni, da so preiskava in njene ugotovitve relevantne 
predvsem v EU, zato iz ugotovitev preiskave ni mogoče sklepati o drugih območjih 
po svetu z drugačnimi regulativnimi sistemi, na primer glede pravic intelektualne 
lastnine.  

Upoštevano časovno obdobje: Preiskava je bila opravljena v obdobju med letoma 
2000 in 2007, vendar so bile za nekatere dele zahtevane posodobitve do junija 2008. 
Zavedati se je treba, da se je v tem obdobju zgodilo veliko sprememb, kot so širitev 
Evropske unije, najprej na 25 držav članic, nato na 27 držav članic. Poleg tega so leta 
2005 začele veljati pomembne spremembe farmacevtskega regulativnega okvira, ki 
so bile med drugim namenjene olajšanju vstopa generičnih zdravil na trg13, npr. 
uvedba tako imenovane določbe Bolar14. Nekatera nova pravila (namreč nova 

                                                 
12 Prvi pododstavek člena 17(1) Uredbe Sveta (ES) 1/2003 se glasi: „Kadar razvoj trgovine med državami 

članicami, togost cen ali druge okoliščine kažejo na možnost omejevanja ali izkrivljanja konkurence na 
skupnem trgu, lahko Komisija izvede svojo preiskavo znotraj posamezne panoge ali znotraj posamezne 
vrste sporazumov v več sektorjih. Med trajanjem te preiskave lahko Komisija od zadevnih podjetij ali 
podjetniških združenj zahteva, da ji priskrbijo informacije, ki so potrebne za uveljavljanje člena 81 in 
člena 82 Pogodbe, in lahko opravi vse preglede, ki so potrebni za ta namen.“ 

13 Glej na primer Direktivo 2004/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o 
spremembah Direktive 2001/83/ES. 

14 Člen 10(6) Direktive 2001/83/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/27/ES: to določbo so 
morale države članice v nacionalno zakonodajo prenesti do 31. oktobra 2005. Pred uvedbo določbe 
Bolar v regulativni okvir EU razvojno delo pred iztekom veljavnosti patenta na ravni EU ni bilo 
regulirano. Zato so proizvajalci generičnih zdravil razvijali proizvode in opravljali s tem povezano 
preskušanje v državah, v katerih se je veljavnost osnovnega patenta že iztekla ali v katerih tovrstne 
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usklajena pravila o izključnosti podatkov in trženja) bodo v praksi začela veljati šele 
leta 2013, saj se nova obdobja varstva uporabljajo za originalna zdravila, ki so bila 
prijavljena in odobrena po začetku veljavnosti teh pravil leta 2005. 

Terminologija: Da bi bil v poročilo v celoti vključen konkurenčni postopek z 
gospodarskega vidika, se v njem za opis nekaterih vrst patentov, proizvodov in 
povezanih strategij uporabljajo terminologija in pojmi, ki so uveljavljeni v tej panogi. 
Pri tem je poudarjeno, da ti termini in pojmi v patentni zakonodaji niso opredeljeni. 
Njihova uporaba v okviru preiskave ne pomeni, da bi morali biti ti termini in pojmi 
relevantni v patentnem pravu. Prav tako uporaba izbranega izrazja ne vsebuje 
negativnega pomena, zlasti glede terminov, kot so „primarni“ ali „sekundarni“ 
patenti, „defenzivni patenti“ in „patentni skupki“ ali „patentna goščava“, saj se 
patentne prijave ocenjujejo na podlagi zakonsko predpisanih meril patentiranja (tj. 
novost, inventivna raven in industrijska uporabljivost), in sicer ne glede na stopnjo, 
na kateri so vložene patentne prijave, namen prijaviteljev ob prijavi za patentne 
pravice ali glede na to, kako se patenti obravnavajo v internih strateških dokumentih 
podjetja. Pojma „sekundarni patent“ se torej ne sme razumeti kot patent slabše 
kakovosti ali manjše vrednosti, vendar zgolj, da njegova prijava sledi prijavi 
primarnega patenta. Kar zadeva defenzivne patente je podeljevanje izključnih pravic 
neločljiva značilnost patentnega sistema. Pojma „defenzivni patenti“ se torej ne sme 
razumeti kot patentov slabše kakovosti ali manjše vrednosti, vendar je v njem zajeta 
razvrstitev, ki se v panogi s komercialnega vidika uporablja za tovrstne patente. 

Delno obravnavana in neobravnavana vprašanja: V skladu z odločbo o uvedbi 
preiskave ta ne obravnava podrobno morebitnih pomanjkljivosti distribucijske 
verige, ki je trenutno predmet spremljanja trga15. Prav tako ne obravnava ovir pri 
vzporedni trgovini v farmacevtskem sektorju16. Sektorska preiskava se tudi ni 
osredotočila na konkurenco med proizvajalci generičnih zdravil, ki je na splošno 
cenovna konkurenca, saj bi vsakršni sporazumi o določanju cen in/ali razdelitvi trga 
spadali pod člen 81 Pogodbe ES, poleg tega pa se preiskava v trenutnih okoliščinah 
ni zdela primerno orodje za proučitev morebitnih pomanjkljivosti v tem delu trga. V 
poročilu pa so vendarle obravnavane nacionalne politike, ki vplivajo na uporabo 
generičnih zdravil in njihove cene. Ker je pravna podlaga za začetek sektorske 
preiskave konkurenčno pravo ES, sektorska preiskava tudi ni proučila tega, kateri 
drugi pomembni dejavniki (razen ravnanja podjetij) bi lahko prispevali k upadu 
inovacij, kakor je bil izmerjen z zmanjšanim številom novih zdravil na trgu. Razlogi, 
ki jih je navedla panoga, vključujejo vse večjo zapletenost z vidika znanosti, visoke 

                                                                                                                                                         
zaščite ni bilo, zunaj EU ali v evropskih državah, v katerih je obstajala določba, podobna določbi Bolar, 
ali v državah članicah EU, v katerih je bilo eksperimentiranje v nekaterih primerih dovoljeno (glej del 
B.2.2.1 tehnične priloge). 

15 Glej: Delovni dokument Komisije z naslovom „Spremljanje trga: Trenutno stanje in predvideni 
nadaljnji ukrepi“ na: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13688_en.pdf (glej 
zlasti peti odstavek četrtega poglavja o spremljanju maloprodajnega sektorja); Delovni dokument 
Komisije z naslovom „Pregled enotnega trga: eno leto pozneje“ na: 
http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/smr_oneyear_en.pdf (glej zlasti tretji odstavek na 
strani 11 in naslednji okvir o spremljanju trga v okviru nadaljevanja pregleda enotnega trga iz leta 
2007). 

16 V zvezi z uporabo konkurenčnega prava za vzporedno trgovino v farmacevtskem sektorju glej sodbo 
Sodišča Evropskih skupnosti z dne 16. septembra 2008 (združene zadeve 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). Glej tudi zadevo GlaxoSmithKline Services proti Komisiji (C-501/06 P), ki je še v postopku. 
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stopnje izgub v poznih fazah razvoja zaradi strahu pred regulativnimi tveganji in 
negotovost glede finančnih nagrad. 

Spremljanje trga v farmacevtskem sektorju 

Komisija poleg sektorske preiskave trenutno opravlja nadaljnje spremljanje 
farmacevtskega sektorja17, da bi pripravila celovito in primerljivo analizo trga EU za 
farmacevtske izdelke na makro ravni. To spremljanje trga bo zajelo nekatera 
področja, ki jih sektorska preiskava ni vključevala, na primer distribucijske verige ali 
težnje v dostopu do zdravil ali težnje pri vlaganju v inovacije v EU. 

Upoštevanje konkurenčnega prava: Pomembno je poudariti, da, čeprav se poročilo 
osredotoča predvsem na ravnanje podjetij, ne navaja posameznih primerov 
napačnega ravnanja niti ne daje navodil glede združljivosti proučenih praks s 
konkurenčnimi pravili Skupnosti. Komisiji vendarle daje ustrezen okvir in dejansko 
podlago, da se lahko odloči, ali je nadaljnje ukrepanje potrebno in kakšne oblike naj 
bo, vključno z ukrepi za izvrševanje. 

Postopek preiskave 

Službe Komisije so po začetku preiskave opravile predhodne inšpekcijske preglede 
ter od številnih zainteresiranih strani, predvsem od izbranih proizvajalcev originalnih 
in generičnih zdravil, zbrale podatke in druge informacije na podlagi zahtev po 
informacijah. 

Komisija se je tudi intenzivno posvetovala z zainteresiranimi stranmi, med drugim s 
panožnimi združenji, predstavniki potrošnikov in pacientov, zavarovalnicami, 
združenji zdravnikov, farmacevtov in bolnišnic, Evropskim patentnim uradom ter 
nacionalnimi patentnimi uradi, nacionalnimi organi, pristojnimi za konkurenco, in 
drugimi nacionalnimi organi.  

Komisija je predhodno poročilo o preiskavi farmacevtskega sektorja18 predstavila 
28. novembra 2008. Predhodno je sklenila, da so ravnanje in prakse industrije 
proizvodnje originalnih zdravil prispevali k zamudam pri vstopu generičnih zdravil 
na trg in ovirali inovacije, poleg tega pa je ugotovila obstoj drugih možnih 
dejavnikov, kot je regulacija sektorja. 

V okviru javnega posvetovanja o poročilu so zainteresirane strani predložile več kot 
70 prispevkov19. Njihovi odzivi so povzeti v nadaljevanju. 

Predstavniki potrošnikov, industrija proizvodnje generičnih zdravil in sektor 
zdravstvenega zavarovanja opozarjajo na edinstvenost poročila in navajajo, da 
ugotovitve potrjujejo njihove skrbi glede poznega vstopa generičnih zdravil na trg in 
glede upada števila novih zdravil na trgu, kar pomeni, da potrebe pacientov niso 

                                                 
17 Glej: Delovni dokument Komisije z naslovom „Spremljanje trga: Trenutno stanje in predvideni 

nadaljnji ukrepi“ na: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13688_en.pdf (glej 
zlasti šesti odstavek četrtega poglavja o farmacevtskem sektorju); 

18 Preiskava farmacevtskega sektorja, predhodno poročilo, delovni dokument GD za konkurenco, 
28.11.2008. 

19 Nezaupne različice teh odgovorov so na voljo na: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/index.html. 
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izpolnjene. Pozivajo k nujnemu ukrepanju, da se odpravijo problemi, ki so bili 
izpostavljeni v predhodnem poročilu. 

Predstavniki industrije proizvodnje originalnih zdravil, ki so jih delno podprli 
predstavniki odvetniških pisarn in patentih odvetnikov, ki so predložili največ 
prispevkov, trdijo, da predhodno poročilo ne dokazuje, da prakse podjetij ovirajo 
inovativnost, kar bi privedlo do upada inovacij. Prav tako menijo, da zamud pri 
vstopu generičnih zdravil na trg ni mogoče pripisati ravnanju proizvajalcev 
originalnih zdravil, vendar so mnenja, da so pri tem najvplivnejši dejavniki, povezani 
z regulativnim okvirom. Predlagajo, naj Komisija opravi preiskavo drugih 
pomanjkljivosti trga, npr. domnevnega pomanjkanja konkurence med proizvajalci 
generičnih zdravil. 

Evropski patentni urad je prispeval informacije o delovanju evropskega patentnega 
sistema ter opozoril na razmejitev med pravom intelektualne lastnine in 
konkurenčnim pravom, kot jo je določilo Sodišče Evropskih skupnosti. Zlasti je 
nasprotoval nadziranju namena prijaviteljev pri prijavi za patentne pravice za namene 
konkurenčnega prava. 

Kljub različnim mnenjem o nekaterih ugotovitvah iz predhodnega poročila se velika 
večina zainteresiranih strani strinja glede potrebe po ustanovitvi patenta Skupnosti in 
vzpostavitvi enotnega in specializiranega sistema reševanja sporov za področje 
patentov v Evropi. 

Ključne ugotovitve sektorske preiskave je mogoče povzeti kot sledi v nadaljevanju.  

2. ZNAČILNOSTI TRGA IN UČINEK VSTOPA GENERIČNIH ZDRAVIL NA TRG 

2.1. Glavne značilnosti trga 

2.1.1. Struktura trga 

Notranjo dinamiko farmacevtskega sektorja določajo raziskave in razvoj, poleg tega 
pa je ta sektor tudi močno reguliran. Na strani ponudbe obstajata dve vrsti podjetij. 
Proizvajalci originalnih zdravil so dejavni na področju raziskav, razvoja, upravljanja 
regulativnega postopka za nova zdravila, vključno s kliničnimi preskušanji, ki so 
potrebna za pridobitev dovoljenja za promet, ter področjih proizvodnje, trženja in 
ponudbe inovativnih zdravil. Za njihova zdravila navadno velja patentno varstvo, ki 
na eni strani zagotavlja nadomestilo za pogosto izredno visoke stroške inovacij, na 
drugi pa informacije o izumih s tem postanejo javne. Varstvo je časovno omejeno, 
kar proizvajalca spodbudi, da inovacijo čim hitreje da na trg, poleg tega pa 
zagotavlja, da proizvajalec nenehno razvija inovacije in izdeluje prihodnje inovativne 
proizvode. Druga vrsta podjetij so proizvajalci generičnih zdravil, ki lahko po izteku 
trajanja patenta za obstoječe originalno zdravilo in po izteku obdobja izključnosti 
podatkov za to originalno zdravilo na trg vstopijo z zdravili, ki so enakovredna 
originalnim. Cene teh zdravil so navadno precej nižje od cen originalnih zdravil, kar 
omogoča omejevanje porabe sredstev za javno zdravje in navsezadnje koristi 
potrošnikom. Tržni delež generičnih zdravil se po posameznih državah članicah zelo 
razlikuje. 
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Med letoma 2000 in 2007 so proizvajalci originalnih zdravil v povprečju potrošili 
17 odstotkov svojega prometa od zdravil na recept za R&R po vsem svetu20 
(približno 1,5 % prometa je bilo porabljenih za osnovne raziskave za ugotavljanje 
potencialnih novih zdravil, 15,5 % prometa pa za razvoj s preskusi ugotovljenih 
potencialnih zdravil v zdravila, ki so dovolj varna in učinkovita, da se jih lahko 
trži)21. Odhodki za trženje in promocijske dejavnosti so znašali 23 odstotkov 
njihovega prometa v tem obdobju. Leta 2007 so stroški proizvodnje pomenili 
21 odstotkov skupnega prometa proizvajalcev originalnih zdravil. Proizvajalci 
originalnih zdravil se pri pridobivanju sestavin dodobra zanašajo na tretje osebe. Leta 
2007 so bila za približno 35 odstotkov molekul proizvajalcev originalnih zdravil, za 
katera je bil postopek pridobitve dovoljenja za promet v teku, pridobljena dovoljenja 
ali pa so bile zanje izdane interne licence. Nekatere tretje osebe so majhna in srednja 
podjetja, dejavna npr. v biotehnološkem sektorju. Največji delež stroškov 
proizvajalcev generičnih zdravil v letu 2007 je predstavljala proizvodnja (51 %), 
sledili pa so ji trženje (13 %) ter raziskovalne in razvojne dejavnosti (7 %), kar jasno 
ponazarja razliko v njihovi strukturi stroškov. 

Farmacevtski sektor je na strani povpraševanja nenavaden, saj pri zdravilih na recept 
končni uporabnik (pacient) ne sprejema odločitev o njihovem nakupu ali uporabi. O 
tem praviloma odloča zdravnik, ki predpiše zdravilo, v nekaterih državah članicah pa 
je pri odločanju udeležen tudi farmacevt. Vendar večine stroškov ne nosita niti 
pacient niti zdravnik, ki predpiše zdravilo, ali ta, ki ga izda, saj te navadno v veliki 
meri ali kar v celoti krijejo in/ali povrnejo nacionalne sheme zdravstvenega 
zavarovanja. Druga nenavadna lastnost farmacevtskega sektorja je ta, da so cene 
najpogosteje rezultat reguliranega postopka odločanja, pri čemer pa se vendarle 
upoštevajo pogajanja med zainteresiranimi stranmi. Npr. v državah s tako 
imenovanim prostim oblikovanjem cen, kjer zgornja navedba ne drži, so cene 
odvisne od reguliranih odločb o povračilu stroškov. Zaradi takšne strukture se 
zdravniki, farmacevti in pacienti navadno ne ozirajo ravno na cene zdravil na recept, 
čeprav obstajajo različni mehanizmi za nadzor nad sredstvi, namenjenimi za zdravila 
na recept22. 

2.1.2. Učinek vstopa generičnega zdravila na trg 

V sektorski preiskavi so bili proučeni gospodarski pogoji vstopa generičnih zdravil 
na trg. Preiskava je pokazala, da naj bi približno polovica zdravil, ki so bila 
vključena v podrobno preiskavo, v prvem letu po izteku trajanja patenta (vključno z 
dodatnim varstvenim certifikatom) in prenehanja izključnosti podatkov (povprečje 
EU) na trg vstopila v obliki generičnega zdravila. Izračunano glede na vrednost ta 
zdravila pomenijo okoli 70 odstotkov prodaje (vrednost prodaje v letu izteka pravic). 

Izračunano na podlagi tehtanega povprečja je po izteku izključnosti originalnega 
zdravila pred vstopom generičnega zdravila na trg preteklo več kot sedem mesecev. 
Za najbolje prodajana zdravila, pri katerih je še posebej pomemben hiter vstop na trg, 

                                                 
20 Proizvajalci originalnih zdravil, ki so bili vključeni v preiskavo, so med njenim trajanjem potrdili, da 

raziskave opravljajo po vsem svetu. 
21 Ta številka vključuje neuspele dejavnosti R&R. 
22 Ta dejavnik je treba upoštevati pri primerjanju na primer položaja v Združenih državah Amerike, kjer 

veljajo precej drugačni pogoji oblikovanja cen in reguliranja. 
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so pred vstopom v povprečju pretekli štirje meseci23. Vendar se položaj v različnih 
državah članicah in v zvezi z različnimi zdravili močno razlikuje. 

Zamude so pomembne, saj so bile cene, s katerimi so proizvajalci generičnih zdravil 
vstopili na trg, povprečno 25 odstotkov nižje od tistih, ki so veljale za originalna 
zdravila pred iztekom izključnosti zanje. Dve leti po vstopu so bile cene generičnih 
zdravil povprečno 40 odstotkov nižje od cen predhodnih originalnih zdravil. Zdi se, 
da so se po vstopu generičnih zdravil na trg znižale tudi cene originalnih zdravil. 
Tržni delež (glede na količino) proizvajalcev generičnih zdravil je konec prvega leta 
znašal okoli 30 odstotkov, po dveh letih pa 45 odstotkov. Drugače povedano, zamude 
bodo precej vplivale na stroške/prihodke. 

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

V zvezi s vzorcem preiskovanim zdravil v obdobju 2000–2007 poročilo ocenjuje, da 
bi bili prihranki zaradi vstopa generičnih zdravil na trg za 20 odstotkov večji od 
dejanskih prihrankov, če bi generična zdravila na trg vstopila takoj po prenehanju 
izključnosti. V skladu s podrobno proučitvijo tega vzorca bi bili skupni odhodki v 
višini okoli 50 milijard EUR v obdobju po prenehanju izključnosti za okoli 
15 milijard EUR višji, če vstopa generičnih zdravil ne bi bilo (ocenjeno pri enakih 
količinah). Vendar pa bi bilo mogoče dodatno prihraniti še okoli 3 milijarde EUR, če 
bi generična zdravila na trg vstopila takoj. 

Ekonometrična analiza je pokazala, da na opazovani vzorec in učinek vstopa 
generičnega zdravila na trg vplivajo številni dejavniki, npr. promet z originalnimi 
zdravili pred iztekom patenta/izključnosti podatkov zanje ali regulativno okolje. Na 
primer, v državah članicah, ki farmacevtom nalagajo, da kadar je mogoče izdajajo 
najcenejša generična zdravila, se je pokazalo, da ta na njihove trge vstopajo bolj 
zgodaj, v njihovih zdravstvenih blagajnah pa je opaziti večje prihranke. Podobno, se 
zdi, da je v teh državah članicah uporaba generičnih zdravil hitrejša, navsezadnje pa 
se cene generičnih zdravil bolj znižujejo v državah članicah, ki proizvajalcev 
generičnih zdravil ne zavezujejo k spoštovanju določenih cenovnih omejitev (npr. 
fiksnega odstotka cene originalnega zdravila). 

                                                 
23 V primerih, ko je izključnost podatkov po farmacevtskem pravu prenehala po izteku patentne varnosti, 

vključno z dodatnim varstvenim certifikatom (okoli 7 % primerov iz vzorca), je treba pri zgornjem 
izračunu upoštevati pravne določbe prava Skupnosti o izključnosti podatkov, ki so veljale v obdobju 
preiskave in ki v praksi ne bi dovoljevale vstopa generičnega zdravila na trg takoj ob prenehanju 
izključnosti podatkov. Ta pravila so bila leta 2004 spremenjena tako, da se lahko za originalna zdravila, 
ki so prijavljena in pridobijo dovoljenje pod novimi pravili, vloge za generična zdravila vložijo dve leti 
pred prenehanjem izključnosti, vendar bo učinke spremembe mogoče opaziti šele v letu 2013, saj nova 
obdobja varstva veljajo za originalna zdravila, ki so bila prijavljena in so pridobila dovoljenje po 
začetku veljavnosti teh pravil v letu 2005. Zavedati se je treba, da je sektorska preiskava izmerila čas 
med prenehanjem izključnosti in dejanskim vstopom generičnega zdravila na trg. Ugotovljene zamude 
so lahko nastale iz najrazličnejših razlogov; povzročili so jih lahko med drugim dejavniki regulacije, 
logistika itd. 
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3. GLAVNE UGOTOVITVE 

3.1. Proizvodi in patenti 

Farmacevtski sektor je eden od glavnih uporabnikov patentnega sistema. Število 
patentnih prijav na Evropski patentni urad, povezanih s farmacevtskimi proizvodi, se 
je med letoma 2000 in 2007 skoraj podvojilo. Patenti v zvezi z aktivnimi 
učinkovinami so v panogi znani tudi pod imenom „primarni patenti“, saj se nanašajo 
na prve patente za zdravila, v katerih so te aktivne učinkovine uporabljene. Naknadni 
patenti za zaščito vidikov, kot so različne oblike odmerkov, proizvodni postopek ali 
posamezne farmacevtske oblike, pa se v panogi imenujejo „sekundarni patenti“24. Na 
splošno patentni portfelji prodajno zelo uspešnih zdravil kažejo na zmeren porast 
patentnih prijav med življenjskim ciklom zdravila, tudi po tem, ko je zdravilo dano v 
promet. Občasno je povečevanje števila prijav še intenzivnejše proti koncu obdobja 
patentnega varstva, ki je bilo odobreno na podlagi prvega patenta. V patentnih sporih 
se proizvajalci originalnih zdravil pogosto zanašajo na patente, ki še niso bili 
prijavljeni, ko je bilo to njihovo zdravilo dano na trg. 

3.2. Sporni vidiki konkurence med proizvajalci originalnih zdravil in proizvajalci 
generičnih zdravil 

Ugotovitve kažejo, da proizvajalci originalnih zdravil uporabljajo različne 
mehanizme za podaljšanje obdobja trgovanja s svojimi zdravili. Iz rezultatov 
sektorske preiskave je mogoče sklepati, da ravnanje proizvajalcev zdravil prispeva k 
zamudam pri vstopu generičnih zdravil na trg. 

3.2.1. Strategije prijavljanja patentov 

Ugotovitve preiskave kažejo, da so proizvajalci originalnih zdravil v zadnjih letih 
spremenili svoje patentne strategije. Njihovi strateški dokumenti zlasti potrjujejo, da 
so nekateri od njih nameravali razviti strategije za razširitev in daljše trajanje 
patentnega varstva za svoje proizvode. 

Prijavljanje številnih patentov za isto zdravilo (ki skupaj tvorijo t.i. „skupke 
patentov“ ali „patentno goščavo“) je običajna praksa. Dokumenti, ki so bili zbrani 
med preiskavo, potrjujejo, da je pomemben cilj te strategije zadržati ali preprečiti 
vstop generičnih zdravil na trg25. 

V tem pogledu preiskava ugotavlja, da posamezno zdravilo ščiti do skoraj 100 
patentnih družin, povezanih s posameznim zdravilom, kar lahko pomeni do 1 300 
patentov in/ali še neodločenih patentnih prijav v vseh državah članicah26. Kljub 
manjšemu številu osnovnih patentnih družin na podlagi prijav pri Evropskem 
patentnem uradu, pa bi moral s komercialnega vidika, kdor bi želel izpodbijati patent, 

                                                 
24 Kot je bilo poudarjeno zgoraj, patentno pravo ne razlikuje med „primarnimi“ in „sekundarnimi“ patenti. 

Patente je treba oceniti na podlagi zakonsko predpisanih meril patentiranja in ne glede na stopnjo, na 
kateri so vložene patentne prijave. Pojma „sekundarni patent“ se torej ne sme razumeti kot patent slabše 
kakovosti ali manjše vrednosti, vendar zgolj, da njegova prijava sledi prijavi primarnega patenta. 

25 Vse patente prijave pa je treba vseeno oceniti na podlagi zakonsko predpisanih meril patentiranja pri 
patentnih uradih in ne na podlagi resničnih namenov prijavitelja. Za terminologijo glej zgoraj. 

26 Preiskava je potrdila, da je povprečno število patentov in patentnih prijav za najbolje prodajana zdravila 
za 140 % višje (tj. 237) od povprečja v celotnem vzorcu (98,5). 
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zaradi neobstoja patenta Skupnosti analizirati in se najverjetneje spopasti z vsemi 
obstoječimi patenti ter še neodločenimi patentnimi prijavami v državah članicah, v 
katerih želi proizvajalec generičnih zdravil vstopiti na trg27. 

Kadar je število patentov in še zlasti število še nedoločenih patentnih prijav visoko 
(skupki patentov), lahko to povzroči negotovost konkurentov z generičnimi zdravili, 
saj to vpliva na njihove zmožnosti vstopa na trg28. Iz izjav v internih dokumentih, 
zbranih v okviru preiskave sektorja, je razvidno, da se imetniki patentov zavedajo, da 
morda nekateri od njihovih patentov niso močni. 

Drugi mehanizem, ki ga uporabljajo proizvajalci originalnih zdravil, je mogoče 
označiti kot vložitev prostovoljne „izločene patentne prijave“, zlasti pri Evropskem 
patentnem uradu, pri katerem je vložena večina patentnih prijav iz farmacevtskega 
sektorja. Prostovoljne izločene patentne prijave, za katere patentno pravo določa, da 
so zakonit način razdelitve (prvotne) matične prijave, ni mogoče uporabiti za 
razširitev vsebine osnovne prijave niti za podaljšanje trajanja patentne varnosti. 
Podaljšajo pa lahko obdobje, v katerem patentni urad proučuje patent, saj se 
proučitev izločene patentne prijave nadaljuje, tudi če je matična prijava umaknjena 
ali preklicana, kar lahko pod določenimi pogoji prispeva k pravni negotovosti 
proizvajalcev generičnih zdravil. Evropski patentni urad je 25. marca 2009 sprejel 
ukrepe za omejitev možnosti in časovnih obdobij, v katerih je mogoče vložiti 
prostovoljne deljene patentne prijave29. 

3.2.2. Izmenjave stališč v zvezi s patenti in sodno reševanje sporov 

Uveljavljanje patentnih pravic pred sodiščem je zakonito in je temeljna pravica, ki jo 
zagotavlja Evropska konvencija o človekovih pravicah. Pomeni učinkovito sredstvo 
za zagotovitev spoštovanja patentov. Vendar pa kot v vsaki drugi panogi ugotovitve 
preiskave kažejo, da so lahko tudi pravni spori učinkovito sredstvo ustvarjanja ovir 
za proizvajalce generičnih zdravil, zlasti za manjše proizvajalce. V nekaterih 
primerih lahko proizvajalci originalnih zdravil pravne spore uporabljajo ne toliko 
zaradi njihovih pozitivnih strani, ampak bolj kot znak odvračanja novih proizvajalcev 
generičnih zdravil, ki vstopajo na trg. 

Ob upoštevanju 219 molekul iz vzorca, so proizvajalci originalnih zdravil in 
proizvajalci generičnih zdravil opravili vsaj 1 300 zunajsodnih stikov in sporov v 
zvezi s patenti glede uvedbe generičnih zdravil na trg v obdobju 2000–2007. Večji 
del sporov so začeli proizvajalci originalnih zdravil, ki so se najpogosteje sklicevali 
na svoje primarne patente, npr. s pošiljanjem opozorilnih pisem. 

Število patentnih sporov med proizvajalci originalnih zdravil in proizvajalci 
generičnih zdravil se je med letoma 2000 in 2007 početverilo. Skupaj je bilo v zvezi 

                                                 
27 Neželene učinke sedanjega položaja bi bilo mogoče rešiti s hitrim sprejetjem patenta Skupnosti, ki bi ga 

zainteresirane strani nato uporabljale. 
28 To se na primer nanaša na primere, ko lahko proizvajalci generičnih zdravil utemeljeno dvomijo o 

veljavnosti posameznega patenta ali menijo, da še neodločena patentna prijava ne izpolnjuje meril za 
patentiranje. 

29 Glej odločbo upravnega sveta Evropske patentne organizacije z dne 25. marca 2009 o spremembi 
pravilnika o izvajanju Evropske patentne konvencije (CA/D 2/09) na naslovu: 
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/decisions/archive/20090325.html. 
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s preiskovanimi zdravili ugotovljenih 698 primerov patentnih sporov med 
proizvajalci originalnih zdravil in proizvajalci generičnih zdravil.  

Od tega je bilo 223 poravnav, sodišče pa je končno razsodbo izdalo v 149 primerih. 
Preostalih 326 pravnih postopkov je bilo v teku ali prekinjenih. Čeprav so večino 
sporov sprožili proizvajalci originalnih zdravil, so bili proizvajalci generičnih zdravil 
uspešna stranka v 62 odstotkih od 149 primerov. Sodni postopki so v povprečju 
trajali 2,8 leta, vendar se je njihovo trajanje med državami članicami precej 
razlikovalo, od šestih mesecev do včasih več kot šest let. 

V nasprotju s primarnimi patenti, na katere so se stranke sklicevale pred sodnim 
postopkom, so se proizvajalci originalnih zdravil med sodnimi spori večinoma 
sklicevali na sekundarne patente.  

V 30 odstotkih primerov je bil sodni spor v zvezi z istim zdravilom sprožen med 
istimi strankami v več državah članicah. V 11 odstotkih navedenih končnih razsodb 
je dvoje ali več sodišč v različnih državah EU izreklo nasprotujoče si končne 
razsodbe o enaki zadevi v zvezi s trajanjem patenta ali kršitvijo. 

Proizvajalci originalnih zdravil so v 255 primerih zaprosili za začasno odredbo o 
prepovedi, ki je bila v 112 primerih tudi izdana. Povprečno trajanje izdanih začasnih 
odredb o prepovedi je bilo 18 mesecev. V 46 odstotkih primerov, v katerih so bile 
izdane začasne odredbe, so se nadaljnji sodni postopki v glavni zadevi končali bodisi 
s končnimi razsodbami v prid proizvajalcu generičnih zdravil bodisi s poravnavami, 
za katere se zdi, da so v prid proizvajalcu generičnih zdravil, saj slednjemu 
dovoljujejo zgodnji vstop na trg in/ali odrejajo prenos vrednosti proizvajalcu 
generičnih zdravil. Poleg tega je bilo še več nadaljnjih patentnih poravnav, v katerih 
pa končna razvrstitev (ali so bile v prid proizvajalcu generičnih zdravil ali 
proizvajalcu originalnih zdravil) ni bila mogoča. 

Skupni stroški patentnih sporov v EU v zvezi s 68 zdravili, o katerih so bili v 
obdobju 2000–2007 poročani sodni spori, so ocenjeni na več kot 420 milijonov EUR, 
od tega pa bi bilo mogoče znaten delež prihraniti, če ne bi bilo čezmejnih podvojitev 
obravnavanih zadev, povezanih z neobstojem patenta Skupnosti in specializiranega 
sistema reševanja sporov. 

3.2.3. Ugovori in pritožbe 

Sektorska preiskava je potrdila, da je stopnja ugovorov (to je število priglašenih 
ugovorov na 100 priznanih patentov), vloženih pri Evropskemu patentnem uradu, 
vseskozi višja za farmacevtski sektor30 (okoli 8 %) kot za sektor organske kemije 
(okoli 4 %) in v vseh sektorjih (splošno povprečje Evropskega patentnega urada: 
okoli 5 %). Na podlagi zbranih informacij so proizvajalci generičnih zdravil 
ugovarjali skoraj izključno sekundarnim patentom. V primerih, ko so proizvajalci 
generičnih zdravil vložili ugovor, so bili v obdobju 2000–2007 uspešnejša stranka v 
približno 60 odstotkih končnih razsodb Evropskega patentnega urada (vključno z 
odbori za pritožbe), obseg patentov originalnih zdravil pa je bil omejen v nadaljnjih 
15 odstotkih primerov. 

                                                 
30 Izračun temelji na najbližji razpoložljivi vrednosti za farmacevtski sektor. 
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Vendar je v povprečju do izdaje končne razsodbe v približno 80 odstotkih primerov 
preteklo več kot dve leti (vključno s pritožbenimi postopki). Čeprav sta ugovorni in 
pritožbeni postopek z vidika sodnega postopka ločena, pa je s komercialnega vidika 
čas do sprejetja odločbe pomemben, ne glede na to, ali gre za ugovor ali pritožbo. 
Trajanje postopkov znatno omejuje sposobnost proizvajalcev generičnih zdravil, da 
pravočasno pojasnijo patentno situacijo potencialnih generičnih zdravil31. 

3.2.4. Poravnave in drugi sporazumi 

Poravnave v zvezi s patenti 

Preiskava je pokazala, da je bilo v obdobju od leta 2000 do junija 2008 med 
proizvajalci originalnih zdravil in proizvajalci generičnih zdravil sklenjenih več kot 
200 sporazumov o poravnavi. Ti so zajemali okoli 49 zdravil, od tega je bilo 31 
najbolje prodajanih zdravil (tj. 63 %), ki so izgubila izključnost med letoma 2000 in 
2007. Velike večina poravnav je bila doseženih v okviru pravnih postopkov32, 
preostale pa v izvensodnih sporih in/ali v okviru ugovornih postopkov. 

V približno polovici teh poravnav je bila sposobnost proizvajalca generičnih zdravil 
za trženje lastnih zdravil omejena. Znatni delež poravnav je poleg omejitve zajemal 
tudi prenos vrednosti od proizvajalca originalnih zdravil na proizvajalca generičnih 
zdravil, in sicer v obliki neposrednega plačila ali pa v obliki licence, sporazuma o 
dobavi ali stranskega sporazuma. V več kot 20 sporazumih o poravnavi je bilo 
naloženo neposredno plačilo in skupni znesek teh neposrednih plačil proizvajalcev 
originalnih zdravil proizvajalcem generičnih zdravil je presegal 200 milijonov EUR. 
Slednja vrsta sporazuma je spodbudila protimonopolno preiskavo v ZDA. 

Drugi sporazumi 

Med letoma 2000 in 2007 so se proizvajalci originalnih zdravil in proizvajalci 
generičnih zdravil odločili za veliko število sporazumov v zvezi s prodajo/dobavo 
generičnih zdravil. Tretjina teh sporazumov je bila sklenjena s proizvajalci 
generičnih zdravil, še preden je za proizvode proizvajalcev originalnih zdravil 
prenehala veljati izključnost („sporazumi o zgodnjem vstopu na trg“). Ni izključeno, 
da bi bilo mogoče s pomočjo teh sporazumov predvideti konkurenčnost generičnih 
zdravil ali se odzvati na prisotnost proizvajalca generičnih zdravil na trgu. Večina 
sporazumov o zgodnjem vstopu na trg je vsebovala določbe o določeni vrsti 
izključnega odnosa med pogodbenicami. 

Polovica tovrstnih sporazumov je bila sklenjena v zadnjem letu pred prenehanjem 
izključnosti. Ti sporazumi so v povprečju trajali še dve leti po preteku datuma 
prenehanja izključnosti. V večini primerov so bila obravnavana generična zdravila 
prva generična zdravila na trgu in so lahko tako uživala nekatere prednosti prvega na 
trgu. 

                                                 
31 Evropski patentni urad priznava pomen razrešitve postopkov v razumnem času in ponavlja zavezo k 

izboljšanju položaja. Glej str. 5 "PREISKAVA FARMACEVTSKEGA SEKTORJA, KI JO JE 
OPRAVILA EVROPSKA KOMISIJA, PREDHODNO POROČILO – 28. november 2008, PRIPOMBE 
EVROPSKEGA PATENTNEGA URADA" na strani: 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/european_patent_office.pdf. 

32 Glej poglavje 3.2.2. zgoraj. Opomba: Sporazum o poravnavi se lahko nanaša na več pravnih postopkov. 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2009_pharma/european_patent_office.pdf
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3.2.5. Druge prakse, ki vplivajo na vstop generičnih zdravil na trg 

Razen patentnega varstva, ki ga prejmejo zdravila proizvajalcev originalnih zdravil, 
morajo vsa originalna in generična zdravila pred vstopom na trg pridobiti dovoljenje 
za promet, v večini držav članic pa tudi status za oblikovanje cen in določitev 
povračila stroškov. Veliko proizvajalcev originalnih zdravil je posredovalo pri 
organih za izdajo dovoljenja za promet in/ali statusa za oblikovanje cen/določitev 
povračila stroškov, ko so proizvajalci generičnih zdravil zaprosili za dovoljenja za 
promet in za oblikovanje cen oziroma določitev povračila stroškov za svoja zdravila, 
pri čemer so prvi trdili, da so generična zdravila manj varna, manj učinkovita in/ali 
slabše kakovosti33. Nekateri proizvajalci originalnih zdravil so celo trdili, da bi 
pridobitev dovoljenja za promet ali statusa za oblikovanje cen oziroma določitev 
povračila stroškov lahko kršila njihove patentne pravice, čeprav organi, ki izdajajo 
dovoljenja za promet, teh trditev v skladu z zakonodajo EU ne smejo upoštevati. 

V poročanih sodnih sporih so bili zahtevki teh proizvajalcev originalnih zdravil 
potrjeni samo v dveh odstotkih primerov v zvezi z dovoljeni za promet, kar 
ponazarja, da proizvajalci originalnih zdravil svojih trditev v mnogih primerih niso 
mogli utemeljiti. Prav tako so bili proizvajalci originalnih zdravil uspešni le v 
majhnem številu primerov v zvezi z izključnostjo podatkov, tj. ko so trdili, da 
dovoljenja za promet za generično zdravilo še ni mogoče izdati, saj originalno 
zdravilo še vedno ščitijo pravila o izključnosti podatkov. Končne razsodbe, ki jih je 
izdalo sodišče, so zahteve proizvajalcev originalnih zdravil potrdile v 19 odstotkih 
tovrstnih primerov. 

Posredovanje in sodni postopki proizvajalcev originalnih zdravil pri upravnih 
postopkih glede generičnih zdravil lahko povzročijo zamude pri vstopu takšnih 
zdravil na trg. Preiskava je pokazala, da so bila dovoljenja za promet v zvezi z 
raziskanim vzorcem zdravil povprečno izdana štiri mesece pozneje v primerih, ko je 
prišlo do poseganja. Preiskava sektorja je dokazala, da so takšne prakse v zvezi s 
številnimi originalnimi zdravili ustvarile znatne dodatne prihodke.  

Proizvajalci originalnih zdravil so velik delež svojih proračunskih sredstev namenili 
trženju svojih proizvodov pri zdravnikih in drugih zdravstvenih delavcih. Prav tako 
je sektorska preiskava pokazala, da so nekateri proizvajalci originalnih zdravil 
poskušali izpodbijati kakovost generičnih zdravil kot del svoje tržne strategije, in to 
tudi potem, ko je generično zdravilo pridobilo dovoljenje ustreznega organa in je bilo 
dano na trg. 

Poleg tega je bilo mogoče zaslediti, da je več proizvajalcev originalnih zdravil 
poskusilo vplivati na veletrgovce pri njihovih pripravah na dobavljanje generičnih 
zdravil. Nekateri proizvajalci generičnih zdravil so se tudi pritoževali glede poseganj 
pri virih oskrbe aktivnih farmacevtskih učinkovin za proizvodnjo zadevnih 
generičnih zdravil. 

                                                 
33 Zabeleženih je bilo 211 primerov, v katerih so proizvajalci originalnih zdravil predložili zahtevke v 

zvezi z generičnimi zdravili (včasih večkratne zahtevke). V zahtevkih so zatrjevali, da so generična 
zdravila manj varna (75 % primerov), manj učinkovita (30 % primerov), slabše kakovosti (30 %) ali 
predmet ponarejanja (1,4 %). 
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3.2.6. Strategije življenjskih ciklov za zdravila druge generacije 

Podporne raziskave so pomembne, saj lahko zelo izboljšajo obstoječe proizvode, tudi 
z vidika pacientov. Med drugim se lahko tako odkrijejo nove indikacije za neko 
zdravilo, kar lahko pomeni pomembne inovacije za varovanje javnega zdravja, ali pa 
nekatere vrste sprememb oblike zdravil za isto indikacijo. Patenti, ki varujejo 
rezultate podpornih raziskav, morajo izpolnjevati običajne zahteve za patentiranje, tj. 
novost, inventivno raven in industrijsko uporabljivost. Proizvajalci generičnih zdravil 
in potrošniška združenja so med sektorsko preiskavo včasih podvomili o dejanskih 
izboljšavah nekaterih vrst sprememb, zlasti v zvezi z njihovimi zdravilnimi koristmi. 

Ugotovitve preiskave kažejo, da so za 40 odstotkov zdravil iz vzorca, izbranega za 
poglobljeno raziskavo, za katera so med letoma 2000 in 2007 prenehale veljati 
izključne pravice, proizvajalci originalnih zdravil uvedli zdravila druge 
generacije / naslednike zdravil. Skoraj 60 odstotkov primerov patentnih sodnih 
postopkov med proizvajalci originalnih zdravil in proizvajalci generičnih zdravil, ki 
so bili pregledani v okviru preiskave, zadevajo zdravila, za katera se je odvil prehod 
od zdravil prve generacije k zdravilom druge generacije.  

Pri vstopu na trg zdravila druge generacije se lahko zgodi, da želi proizvajalec 
originalnih zdravil uporabiti instrumente, ki odložijo vstop na trg generičnega 
zdravila, ki ustreza originalnemu zdravilu prve generacije. Proizvajalci se za to 
odločajo, da bi se izognili izpostavljenosti zdravil druge generacije konkurenci 
generičnih zdravil. 

Glede tega je preiskava pokazala, da proizvajalci originalnih zdravil za uspešno 
uvedbo zdravila druge generacije vložijo veliko prizadevanj v trženje, zato da bi 
znatno število pacientov prešlo na novo zdravilo, preden bi na trg vstopila generična 
različica zdravila prve generacije. Če so pri tem uspešni, močno upade možnost, da 
bi bili proizvajalci generičnih zdravil sposobni pridobiti precejšen tržni delež. Če pa 
proizvajalci generičnih zdravil vstopijo na trg, preden so se pacienti odločili za 
prehod, imajo proizvajalci originalnih zdravil lahko težave pri prepričevanju 
zdravnikov, naj predpisujejo njihovo zdravilo druge generacije, ali pri zagotavljanju 
visoke cene za zdravilo druge generacije.  

Povprečno je do uvedbe prišlo leto in pet mesecev pred prenehanjem izključnosti 
proizvoda prve generacije. V nekaterih primerih je bilo prvo zdravilo umaknjeno s 
trga nekaj mesecev po uvedbi zdravila druge generacije. 

3.2.7. Kumulativna uporaba praks zoper proizvajalce generičnih zdravil 

Patenti in druge zgoraj navedene strategije oziroma instrumenti se lahko včasih 
uporabijo kumulativno za podaljšanje življenjskega cikla zdravil. Obseg uporabe teh 
instrumentov je odvisen od tržne pomembnosti zdravil. Sektorska preiskava kaže, da 
se pri najbolje prodanih zdravilih uporablja več instrumentov za urejanje njihovega 
življenjskega cikla. 

Kombinirana uporaba instrumentov za podaljšanje življenjskega cikla lahko poveča 
verjetnost zamud pri vstopu generičnih zdravil na trg. Zamude, ki so posledica 
uporabe več instrumentov, so lahko včasih kumulativne. Splošneje pa lahko precej 
povečajo pravno negotovost v škodo vstopu generičnega zdravila na trg. Pri tem je 
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treba opozoriti, da kakršne koli neupravičene zamude ne škodijo le posameznim 
proizvajalcem, ampak lahko prav tako škodijo sredstvom za javno zdravstvo in 
navsezadnje tudi potrošnikom. 

Vendar je treba pojasniti, da uporaba več instrumentov, ki so posamično zakoniti, ne 
pomeni nujno, da je njihova kombinacija v nasprotju s konkurenčnimi predpisi. 

Za ugotovitev natančnih učinkov ravnanja podjetij na vstop generičnih zdravil na trg 
bi bilo treba ločeno proučiti posamezne primere. Čeprav mora tovrstno proučitev 
urediti posamezen ukrep za izvrševanje, kadar je to potrebno, pa tehnična priloga h 
končnemu poročilu ponuja več zgledov in dokazov, ki na podlagi konkretnih 
primerov kažejo na takšne učinke, vendar pri tem ne navajajo, da je zadevno 
ravnanje v nasprotju s konkurenčnim pravom ES. 

3.3. Sporni vidiki konkurence med proizvajalci originalnih zdravil 

Namen preiskave je bil tudi proučiti, ali je ravnanje proizvajalcev originalnih zdravil 
eden od razlogov, ki otežujejo vstop novih zdravil na trg34. 

3.3.1. Patentne strategije 

Proizvajalci originalnih zdravil nenehno razvijajo patentne strategije z največjim 
potencialom, da bi zaščitili svoje premoženje. To je ključnega pomena pri njihovih 
prizadevanjih za inovacije. V nekaterih primerih pa proizvajalci uporabljajo patentne 
strategije, ki lahko posegajo v razvoj konkurenčnega zdravila. Kadar je glavni cilj 
tovrstnih strategij izločevanje konkurentov brez prizadevanj za inovacije, jih nekateri 
proizvajalci originalnih zdravil imenujejo „defenzivne patentne strategije“35. 

Takšne „defenzivne patentne strategije“ imajo lahko več namenov. Prvič, ustvarjajo 
uveljavljivo pravico, ki lahko konkurentom prepreči, da razvijajo patentirane 
vsebine. Drugič, določajo stanje tehnike v samem trenutku objave vložene patentne 
prijave, s čimer lahko razvoj na področju objavljenega izuma postane tržno 
nezanimiv za druga podjetja, ker ta ne bi mogla pridobiti patentnega varstva za svoj 
razvoj. 

Hkrati so nekateri proizvajalci tem ugotovitvam nasprotovali in trdili, da se z 
dejavnostmi patentiranja ukvarjajo zaradi pridobitve zakonitih poslovnih priložnosti, 
na primer z licenciranjem. Nadalje je Evropski patentni urad opozoril na vpliv 
širjenja tehničnih informacij na politike, saj lahko tretje osebe prosto uporabljajo 
informacije, ki so bile razkrite v takšnih patentnih prijavah. 

                                                 
34 Kot je navedeno zgoraj, so med drugimi dejavniki, ki jih industrija proizvodnje originalnih zdravil 

navaja kot razloge za upad inovacij, na kar kaže tudi upad števila novih zdravil na trgu, navedeni tudi 
povečanje zapletenosti z vidika znanosti, visoke stopnje izgub v poznem nacionalnem razvoju zaradi 
strahu pred regulativnimi tveganji in negotovost glede finančnih nagrad. Ti dejavniki niso bili preiskani. 

35 Kot je navedeno zgoraj, izraza „defenzivni“ patenti ni mogoče zaslediti v patentnem pravu in vse 
patente prijave je treba oceniti na podlagi zakonsko predpisanih meril patentiranja in ne na podlagi 
resničnih namenov prijavitelja. Prav tako je podeljevanje izključnih pravic neločljiva značilnost 
patentnega sistema. Pojma „defenzivni patenti“ se torej ne sme razumeti kot patentov slabše kakovosti 
ali manjše vrednosti, vendar je v njem zajeta razvrstitev, ki se v panogi s komercialnega vidika 
uporablja za tovrstne patente. 
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Proizvajalci originalnih zdravil so omenili tudi možnosti konkurentov, da vložijo 
prostovoljne izločene patentne prijave ter tako ovirajo njihova prizadevanja za 
inovacije36.  

3.3.2. Izmenjave stališč v zvezi s patenti in sodno reševanje sporov 

Preiskava je pokazala skupaj vsaj 1 100 primerov, ko so se patenti proizvajalcev 
originalnih zdravil potencialno prekrivali z zdravili, programi R&R in/ali patenti za 
zdravilo drugega proizvajalca originalnih zdravil37. Ti primeri bi lahko privedli do 
zaustavitve raziskovalnih dejavnosti proizvajalcev originalnih zdravil, kar bi škodilo 
procesu inovacije. 

V številnih primerih so proizvajalci originalnih zdravil uspeli poravnati potencialne 
spore, na primer s sklenitvijo licenčnih sporazumov. Vendar pa v približno 
20 odstotkih od 99 primerov, ko je bila licenca zaprošena, vlagatelj prošnje ni prejel 
licence. Po poročanjih je to v veliko primerih povzročilo prekinitev razvojnih in 
raziskovalnih projektov ali pa je bilo treba za premostitev ovir vložiti več truda. 

Medtem ko je bil izbor 219 molekul opravljen predvsem na podlagi izteka trajanja 
patentov, da bi se pokazalo odnose med proizvajalci originalnih zdravil in 
proizvajalci generičnih zdravil, pa je bilo s preiskavo ugotovljeno, da so se 
proizvajalci originalnih zdravil zapletli v 66 sodnih sporov zoper druge proizvajalce 
originalnih zdravil. V sodnih sporih v zvezi s patenti je bilo obravnavanih 18 zdravil. 
V 64 odstotkih primerov se je sodni spor zaključil s sporazumom o poravnavi. 
Število primerov, za katere je bila izdana končna razsodba, je relativno nizko (trinajst 
od 66 primerov), imetniki patentov pa so bili neuspešni v desetih od trinajstih 
primerov (77 %). 

3.3.3. Ugovori in pritožbe 

Med letoma 2000 in 2007 so si v zvezi s preiskovanim vzorcem zdravil proizvajalci 
originalnih zdravil med sabo ugovarjali predvsem v zvezi s sekundarnimi patenti. 

Proizvajalci originalnih zdravil, ki so predložili ugovore, so bili pri izpodbijanju 
patentov drugih proizvajalcev originalnih zdravil zelo uspešni. Zmagali so v 
približno 70 odstotkih končnih razsodb, ki jih je izdal Evropski patentni urad 
(vključno z odbori za pritožbe). Poleg tega je bil obseg patentov omejen v nadaljnjih 
19 odstotkih primerov. 

3.3.4. Poravnave in drugi sporazumi 

Preiskava je potrdila, da so proizvajalci originalnih zdravil sklenili sporazume o 
poravnavi z drugimi proizvajalci originalnih zdravil v EU, da bi rešili nesoglasja v 
zunajsodnih sporih, ugovorih ali sodnih sporih glede patentov. V obdobju 2000–2007 
je bilo ugotovljenih kakih 27 sporazumov o poravnavi v zvezi s preiskovanim 

                                                 
36 Glede prizadevanj Evropskega patentnega urada za omejitev možnosti za vložitev prostovoljnih 

izločenih patentnih prijav glej opombo 29 zgoraj. 
37 Ta prekrivanja temeljijo na informacijah iz odgovorov proizvajalcev originalnih zdravil, ki so takšne 

primere odkrili. 
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vzorcem. Približno 67 odstotkov teh sporazumov o poravnavi se je nanašalo na 
licenčni sporazum (vključno z navzkrižnim licenciranjem). 

Poleg sporazumov o poravnavi ugotovitve preiskave razkrivajo tudi dejstvo, da so 
proizvajalci originalnih zdravil med sabo sklenili številne druge vrste dogovorov. 
Ugotovljenih je bilo okoli 1 450 dogovorov med proizvajalci originalnih zdravil. 
Večina sporazumov se je nanašala na fazo trženja in ne na raziskovalno in razvojno 
fazo. 

V 81 odstotkih sporazumov, za katere so proizvajalci originalnih zdravil predložili 
kombinirani tržni delež pogodbenih strank, ki je presegal 20 odstotkov, so bile 
vključene določbe za neke vrste ekskluzivno razmerje med proizvajalcema, tj. 
sporazum je omogočal obveznost ekskluzivne dobave, ekskluzivno oskrbo, 
ekskluzivno licenciranje ali vsako drugo ekskluzivnost in/ali obveznost 
nekonkurence. Ti sporazumi z obveznostjo ekskluzivnosti in/ali nekonkurence so 
povprečno veljali osem let. 

4. SKLEPI 

S sektorsko preiskavo je Komisija pridobila zanesljive podatke o delovanju 
konkurence v farmacevtskem sektorju glede konkurenčnih odnosov med proizvajalci 
originalnih zdravil in proizvajalci generičnih zdravil ter med samimi proizvajalci 
originalnih zdravil, ocenila prakse v tej panogi in ugotovila nekatera problematična 
področja. Poročilo pojasnjuje zlasti delovanje panoge v obstoječem pravnem okviru. 
Pridobljeno znanje bo koristilo tudi vsem drugim zainteresiranim stranem pri 
razumevanju konkurenčnih odnosov v sektorju. Komisija potrebuje zanesljivo 
dejansko podlago, da lahko opredeli posebne potrebe po ukrepanju in določi 
prednostne naloge. Nacionalni oblikovalci politik in javni organi se lahko poleg tega 
odločijo, da bodo na podlagi analize sprejeli še nadaljnje ukrepe, na primer v zvezi s 
politikama oblikovanja cen in določitve povračila stroškov. 

Vsi ukrepi, ki jih sprejmejo javni organi v farmacevtskem sektorju, morajo biti 
usmerjeni k ustvarjanju konkurenčnega okolja, ki bo evropskim državljanom 
zagotovilo dostop do inovativnih, varnih in cenovno dostopnih zdravil brez 
nepotrebnih zamud. Pri tem je mogoče ter potrebno razumeti izvrševanje 
konkurenčnega prava in regulativnih ukrepov kot izboljševanje delovanja trga v 
korist potrošnikov. 

4.1. Okrepitev pregledovanja konkurenčnega prava 

Komisija bo, kadar je primerno, uporabila vse svoje pristojnosti v okviru 
protimonopolnih pravil (členi 81, 82 in 86 Pogodbe ES), nadzora nad združitvami 
(Uredba (ES) št. 139/2004)38 in nadzora nad državnimi pomočmi (člena 87 in 88 
pogodbe ES). V tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi, pristojnimi za 
konkurenco, bo preganjala vsakršne kršitve protimonopolnih pravil v sektorju, če je 
to v interesu Skupnosti. Ukrepi se lahko sprejemajo tudi na nacionalni ravni in na 
področjih, na katera se preiskava ni prvotno osredotočila, ali na področjih, ki v 
preiskavi niso bila zajeta. 

                                                 
38 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 (UL L 24, 29.1.2004, str. 1–22). 
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Tržna koncentracija 

Kot je bilo opisano v končnem poročilu, v farmacevtski panogi trenutno poteka 
pomembna faza utrjevanja. To na eni strani pomeni povečano koncentracijo med 
(velikimi) proizvajalci originalnih zdravil in pridobivanje biotehnoloških podjetij.  

Na drugi strani pa se prav tako zelo spreminjajo tudi razmere na trgu generičnih 
zdravil, in sicer s tem, ko proizvajalci originalnih zdravil prevzemajo proizvajalce 
generičnih zdravil, ter z združitvami in prevzemnimi dejavnostmi v sami industriji 
proizvodnje generičnih zdravil.  

Komisija pozorno spremlja težnje po vse večjih tržnih koncentracijah. Ugotovitve 
sektorske preiskave ji bodo koristile pri analizi teh združitev, tako da bo mogoče 
ohraniti konkurenčno strukturo in postopke na trgu. 

Prakse proizvajalcev 

Spodbujanje inovacij in pospeševanje gospodarske rasti sta skupna cilja prava 
industrijske lastnine in konkurenčnega prava. Inovacije so bistven in dinamičen del 
odprtega in konkurenčnega tržnega gospodarstva. Pravice intelektualne lastnine 
podpirajo dinamično konkurenco tako, da podjetja spodbujajo k vlaganju v razvoj 
novih ali izboljšanih proizvodov in procesov. Enako velja za konkurenco, ki podjetja 
s svojim pritiskom sili k inovativnosti. Zato so pravice intelektualne lastnine in 
konkurenca nujne za spodbujanje inovacij in zagotavljanje njihove konkurenčne 
uporabe39. Čeprav obstoj in uveljavljanje pravice industrijske lastnine nista sama po 
sebi nezdružljiva s konkurenčnim pravom, nista izvzeta iz uporabe konkurenčnega 
prava40. Vendar lahko nekatere prakse v izjemnih okoliščinah pomenijo kršitev41. 

Komisija in nacionalni organi so v mnogih primerih že v preteklosti ukrepali zaradi 
nekaterih specifičnih kršitev konkurenčnega prava v farmacevtskem sektorju. 
Sprejete odločitve vključujejo42: globe, ki jih je britanski organ, pristojen za 
konkurenco, naložil farmacevtskemu podjetju, ker je svoja zdravila prodajalo 
bolnišnicam po izredno nizkih cenah, medtem ko je ista zdravila prek lekarn 
prodajalo pacientom po izredno visokih cenah – to strategijo je podjetju uspelo 
ohranjati, saj so na zdravnike močno vplivale blagovne znamke, ki so jih uporabljale 
bolnišnice (zadeva NAPP);43 začasni ukrepi, ki jih je francoski organ, pristojen za 
konkurenco, odobril proizvajalcu generičnih zdravil, katerega proizvode je prodajno 

                                                 
39 Obvestilo Komisije „Smernice o uporabi člena 81 Pogodbe ES za sporazume o prenosu tehnologije“ 

(UL C 101, 27.4.2004, str. 2–42). 
40 Glej obvestilo Komisije „Smernice o uporabi člena 81 Pogodbe ES za sporazume o prenosu 

tehnologije“ (UL C 101, 27.4.2004, str. 2–42). 
Glej tudi sodbo Sodišča z dne 27. septembra 1988 v zadevi Bayer proti Süllhöfer (65/86), [1988] 
Recueil, str. 05249. 

41 Glej na primer: združeni zadevi C-241/91 P in C-242/91 Radio Telefis Eireann (RTE) in Independents 
Television Publications (ITP) proti Komisiji (Magill) [1995] Recueil str. I-743, točka 50; zadeva C-
418/01 IMS Health proti NDC Health [2004] ZOdl str. I-5039; zadeva T-201/04 Microsoft proti 
Komisiji [2007] ZOdl str. II-3601, zlasti točka 688 in nadaljnje. Sporočilo Komisije z dne 
16. julija 2008 o strategiji pravic industrijske lastnine za Evropo, COM(2008) 465 konč. 

42 Številni drugi primeri so bili bodisi zaključeni bodisi so še nerešeni. 
43 Glej odločitev generalnega direktorja urada za pošteno trgovanje št. CA98/2/2001 z dne 

30. marca 2001, matična podjetja in podružnice NAPP, (na voljo na strani: 
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/ca98_public_register/decisions/napp.pdf). 
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osebje konkurenčnega proizvajalca originalnih zdravil sistematično kritiziralo, tudi 
po pridobitvi dovoljenja za promet (zadeva Arrow Génériques);44 odločitev 
italijanskega organa, pristojnega za konkurenco, v kateri je bilo ugotovljeno, da je 
proizvajalec originalnih zdravil, s tem ko je zavrnil dodelitev licence za proizvodnjo 
aktivne učinkovine proizvajalcu generičnih zdravil, ki jo je ta potreboval za dostop 
do nacionalnega trga, na katerem proizvajalec originalnih zdravil ni užival nobenih 
izključnih pravic, kršil določbe člena 82 Pogodbe (zadeva GSK);45 in globe, ki jih je 
Komisija naložila zaradi zlorabe prevladujočega položaja z nepravilno rabo 
regulativnih postopkov (zadeva AstraZeneca)46. 

Sektorska preiskava je razkrila številna vprašanja, ki jih je treba nadalje pregledati v 
skladu s pravili konkurence. Komisija bo v sodelovanju z nacionalnimi organi brez 
pomislekov uporabila svoja pooblastila za izvrševanje ukrepov v skladu s 
konkurenčnim pravom, če bo odkrila prakse, ki bi lahko potencialno omejevale ali 
izkrivljale konkurenco na trgu. Komisija prav tako poziva udeležence na trgu, ki se 
spopadajo s protikonkurenčnimi praksami ali pa imajo informacije o tovrstnih 
praksah, da njo ali ustrezne nacionalne organe o tem obvestijo. 

Kar zadeva konkurenco zlasti med samimi proizvajalci originalnih zdravil, se bo 
nadaljevalo pregledovanje defenzivnih patentnih strategij, katerih glavni cilj je 
izločevanje konkurentov brez prizadevanj za inovacije in/ali zavrnitev dodelitve 
licence za neuporabljene patente, zlasti kadar so bile inovativne dejavnosti dejansko 
zaustavljene. 

Kar zadeva konkurenco med proizvajalci originalnih zdravil in proizvajalci 
generičnih zdravil, največjo skrb vzbujajo zamude pri vstopu generičnih zdravil na 
trg. Posebni instrumenti, ki jih proizvajalci originalnih zdravil lahko uporabljajo za 
ustvarjanje zamud pri vstopu generičnih zdravil na trg, bodo postali predmet 
konkurenčnih pregledov, če se bodo uporabljali na protikonkurenčen način, kar bi 
lahko pomenilo kršitev po členu 81 ali 82 Pogodbe ES. Kadar vse kaže na to, da je 
zainteresirana stran pri organu, pristojnem za izdajo dovoljenja za promet, vložila 
zahtevo samo zato, da bi povzročila zamudo pri vstopu konkurenta/prijavitelja na trg, 
morajo oškodovane strani in zainteresirane strani predložiti relevantne dokaze o 
takšnih praksah ustreznemu organu, pristojnemu za konkurenco. 

Za sporazume, ki so namenjeni preprečevanju dostopa konkurentom na trg, se lahko 
prav tako izkaže, da so v nasprotju s konkurenčnim pravom. Sporazumi o poravnavi, 
ki omejujejo vstop generičnih zdravil na trg in vključujejo prenose vrednosti od 
enega proizvajalca originalnih zdravil na enega ali več proizvajalcev generičnih 
zdravil, so primer takšnega potencialno protikonkurenčnega sporazuma, zlasti kadar 
je namen sporazuma delitev dobička prek plačil, ki jih proizvajalec originalnih 
zdravil izplača proizvajalcu generičnih zdravil v škodo pacientov in sredstvom za 
javno zdravstvo. 

                                                 
44 Glej sodbo najvišjega pritožbenega sodišča z dne 13. januarja 2009, pritožba št. P 08-12.510 (sporočilo 

javnosti je na voljo na strani: http://www.conseil-
concurrence.fr/user/standard.php?id_rub=211&id_article=865). 

45 Glej odločbo Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato z dne 8. februarja 2006, št. 15175 
(Zadeva A363 – Glaxo-PRINCIPI ATTIVI), na voljo na strani: http://www.agcm.it/. 

46 Glej odločbo Komisije z dne 15. junija 2005 (Zadeva COMP/A. 37.507/F3 – AstraZeneca); proti tej 
sodbi je trenutno vložena pritožba pri Sodišču prve stopnje (T-321/05). 
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Smiselno bi bilo, da bi Komisija za zmanjšanje tveganj sklepanja poravnav v škodo 
potrošnikov v okviru obstoječega pravnega okvira razmislila o nadaljnjem 
osredotočenem spremljanju tistih poravnav, ki bi lahko škodljivo vplivale na 
evropske potrošnike. To spremljanje bi moralo ustrezno upoštevati upravne 
obremenitve, ki bi jih to povzročilo za zainteresirane strani, in bi moralo biti časovno 
omejeno, dokler Komisija ne bi zbrala dovolj informacij o zadevi, da bi lahko 
odločila, ali je potrebno nadaljnje ukrepanje ali ne. 

Odločitev o začetku vsakršnega ukrepanja za izvrševanje bo sprejeta glede na 
posamezen primer in bo vključevala temeljito proučitev posebnosti vsakega primera, 
pri čemer bo treba upoštevati zakonite cilje za zaščito inovacij ter regulativni okvir. 

Posebni ukrepi za izvrševanje se v številnih primerih že izvajajo. Na primer 
novembra 2008 je Komisija (zunaj sektorske preiskave) opravila nenapovedane 
inšpekcije pri več proizvajalcih v različnih državah članicah. Ob objavi tega poročila 
o tem še ni bila sprejeta končna odločitev. 

Druge pobude 

Samo izvrševanje konkurenčnega prava bo pomemben del oblikovanja bolj 
konkurenci naklonjenega okolja, vendar pa s tem ne bo mogoče obravnavati vseh 
ugotovljenih najpomembnejših vprašanj. Zainteresirane strani so podale znatno 
število pripomb glede regulativnega okvira, ki je po njihovem mnenju v 
farmacevtskem sektorju odločilen. Poročilo povzema te pripombe in predlaga možne 
politike glede na to, kako bi se moral regulativni okvir razviti, da bi bilo mogoče 
izboljšati njegovo delovanje in čim bolj zmanjšati tveganje protikonkurenčnega 
ravnanja v prihodnosti. Najpomembnejša področja so patentno pravo, pravila 
izdajanja dovoljenj za promet ter določbe o oblikovanju cen in določitvi povračila 
stroškov. 

4.2. Hitra uveljavitev patenta Skupnosti in oblikovanje enotnega sistema reševanja 
sporov 

Vse zainteresirane strani so izrazile močno podporo nujni vzpostavitvi enotnega 
patenta Skupnosti47 ter enotnega in specializiranega sistema reševanja patentnih 
sporov48 v Evropi, o katerih trenutno potekajo razprave. Odločitve, sprejete v 
enotnem sistemu reševanja sporov, bi morale biti hitre, kakovostne in stroškovno 
učinkovite. Rezultati preiskave so potrdili, da bi patent Skupnosti in enotni sistem 
reševanja sporov ustvarila znatne prihranke in povečala učinkovitost, zlasti z 
zmanjšanjem stroškov, povezanih z večkratnimi prijavami, z izločitvijo dejansko 
vzporednih sodnih sporov med istimi strankami v različnih državah članicah in z 
odstranitvijo nasprotujočih se sodnih odločitev, s čimer bi se okrepila pravna varnost. 
Komisija si nenehno prizadeva za hitro sprejetje teh instrumentov. 

                                                 
47 Najnovejši osnutek besedila predloga uredbe Sveta o patentu Skupnosti je na voljo v delovnem 

dokumentu Sveta št. 8588/09 z dne 7. aprila 2009 na strani 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sl/09/st08/st08588.sl09.pdf. 

48 Najnovejša različica besedila osnutka sporazuma o Sodišču za evropske patente in patente Skupnosti ter 
osnutek statuta je na voljo v delovnem dokumentu Sveta št. 7928/09 z dne 23. marca 2009 na strani 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/sl/09/st07/st07928.sl09.pdf. 
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Zainteresirane strani se strinjajo, da je pomembno, da evropski patenti in pozneje 
tudi patenti Skupnosti, ki jih bo izdal Evropski patentni urad, izpolnjujejo visoke 
standarde kakovosti. Prav tako so vse zainteresirane strani močno podprle tudi 
pobudo, da bi imel Evropski patentni urad možnost pospeševanja postopkov, kadar bi 
bilo to mogoče. Na podlagi ugotovitev sektorske preiskave je Komisija izrazila 
podporo nedavnim pobudam Evropskega patentnega urada za zvišanje zahtev. Glede 
tega Komisija z navdušenjem sprejema nedavno odločitev, da se omeji obdobje, v 
katerem je mogoče vložiti prostovoljne izločene patentne prijave. Komisija prav tako 
podpira Evropski patentni urad v njegovih prizadevanjih za skrajšanje ugovornih in 
pritožbenih postopkov. 

Glede zahteve, ki jo je vložila industrija proizvodnje originalnih zdravil, da se 
uvedejo tako imenovani mehanizmi „odstranjevanja ovir“ za reševanje patentnih 
vprašanj pred vstopom generičnega zdravila na trg, ni jasno, ali bi takšni novi 
mehanizmi na tej stopnji pomenili pozitivno dodano vrednost, ko pa se nacionalni 
pravni sistemi še vedno zelo razlikujejo (npr. glede trajanja sodnih postopkov ali 
pogojev/verjetnosti za odobritev izdaje začasne odredbe). Ob tem bi morali imeti 
proizvajalci generičnih zdravil še naprej možnost, da obdržijo prednosti prvega na 
trgu v primerjavi z drugimi konkurenčnimi proizvajalci generičnih zdravil, razen če 
bi obstajal učinkovit nacionalni sistem za odstranjevanje ovir. V vsakem primeru bi 
bilo treba podrobno proučiti pogoje, pod katerimi bi bila uvedba takšnega 
mehanizma mogoča. 

4.3. Poenostavitev postopka izdaje dovoljenj za promet 

V obseg sektorske preiskave ni vključena podrobna analiza regulativnega okvira 
Skupnosti za farmacevtske izdelke, ki usklajuje zahteve za dajanje na trg zdravil, z 
namenom varovanja javnega zdravja. Vendar pa priznava pomen regulativnega 
okolja za dostopnost tako originalnih kot generičnih zdravil na trgu. V odgovorih na 
posvetovanje so mnoge zainteresirane strani dale pripombe tudi na ta pravni okvir. 

Pravila Skupnosti glede izdajanja dovoljenj za generična zdravila in glede 
izključnosti podatkov so bila v letu 2004 temeljito pregledana, nove določbe veljajo 
od leta 2005, čeprav se bo polni učinek nekaterih od njih pokazal šele čez nekaj let. 

Na splošno je večina zainteresiranih strani pozvala k strogemu uveljavljanju in 
izvrševanju starega in novega regulativnega okvira. Pripombe zainteresiranih strani, 
ki so bile predložene med preiskavo, bodo tvorile dragoceno informativno podlago, 
ki jo bo Komisija upoštevala pri nadaljnjem izvajanju svojih politik v tem sektorju. 
Komisija želi poleg tega izraziti še naslednja opažanja. 

Čeprav se velika večina zainteresiranih strani strinja, da evropski okvir za izdajanje 
dovoljenj za promet na splošno dobro deluje, pa so nekatere zainteresirane strani 
poročale o zaznanih pomanjkljivostih pri izvajanju, ki povzročajo zamude in 
pomenijo nepotrebne upravne obremenitve za podjetja.  

Komisija bo v celoti podprla Evropsko agencijo za zdravila in nacionalne agencije, 
da bi ocenila, kako je mogoče v mreži nacionalnih organov reševati težave z viri in 
zmogljivostmi, ter poziva države članice, naj si dejavno prizadevajo za pospešitev in 
poenostavitev upravnih postopkov, da se bodo zmanjšali zastoji in zamude. Nadalje, 
kakor je bilo poudarjeno v sporočilu z dne 10. decembra 2008 o prihodnosti 
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farmacevtskega sektorja, Komisija meni, da je treba mrežo organov EU za zdravila 
izpopolniti, da se bi lahko čim bolj omejile regulativne obremenitve, ki jih povzroča, 
ter pospešil dostop do zdravil. Tekoči pregled Evropske agencije za zdravila je prva 
priložnost za takšno proučitev. 

Zainteresirane strani so se pritožile tudi nad pomanjkljivostmi, ki so jih opazile glede 
nacionalnega izvajanja regulativnega okvira EU. Institucije Skupnosti so že začele z 
učinkovitim izvrševanjem in več ukrepi za razrešitev sedanjega položaja, kot so 
izvajanje nove uredbe o spremembah49 in tekoča prizadevanja v okviru mreže 
nacionalnih organov za izdajanje dovoljenj za promet. Po potrebi bo treba razmisliti 
o ukrepih glede kršitev. 

Komisija poziva države članice in nacionalne agencije, naj učinkoviteje uporabljajo 
možnost vzajemnega priznavanja dovoljenj za promet, tako da okrepijo postopke in 
zmanjšajo upravne obremenitve podjetij, s čimer bi se omogočilo popolno vzajemno 
priznavanje brez dodatnih zahtev za podjetja. Komisija opozarja na potrebo po 
močnejšem usklajevanju med agencijami, da bi se kolikor je mogoče izločile razlike 
v uporabi pravnega okvira, tako da v celoti uporabljajo obstoječe instrumente, kot so 
usklajevalna skupina za vzajemno priznavanje, ki je bila ustanovljena z Direktivo 
2001/83/ES50, ali različne podatkovne zbirke Skupnosti o zdravilih, ki jih vodi 
Evropska agencija za zdravila. Organi za izdajanje dovoljenj za promet so 
povabljeni, da na zahtevo in brez odlašanja posredujejo vse informacije, ki jih 
potrebujejo organi za oblikovanje cen in določitev povračila stroškov, da bi se 
izognili podvajanju prizadevanj ali pa bi se to vsaj omejilo. 

Panoga, še zlasti proizvajalci generičnih zdravil, se je pritožila glede možnosti, ki jih 
imajo proizvajalci originalnih zdravil za poseganje v regulativne postopke pred 
organi za izdajanje dovoljenj za promet, in poročala o različnih pristopih k 
razkrivanju zaupnih informacij, ki jih imajo različni nacionalni organi. Komisija 
opozarja, da so postopki izdaje dovoljenj za promet dvostranski postopki med 
prijaviteljem in administracijo51. Farmacevtska zakonodaja Skupnosti ne ureja 
posredovanja tretjih oseb, še manj pa formalnih poseganj med oceno prijave za 
dovoljenje za promet. Vendar glede na dolžnost, ki jo imajo pristojni organi, da 
proučijo vse informacije, ki lahko vplivajo na oceno zdravila (varnost, učinkovitost, 
kakovost), organi, ki izdajajo dovoljenja za promet, ne morejo vedno ignorirati 
informacij, ki jih predložijo tretje osebe med postopkom izdaje dovoljenja za promet. 
Ob tem in ne glede na razloge za predložitev pripomb bi morale države članice in 
agencije zagotoviti, da se pripombe tretjih oseb ustrezno dokumentirajo, da so 
pregledno predstavljene prijavitelju, ter morajo storiti vse, kar je potrebno, da poseg 
ne povzroči zamud za prijavitelja. Glede na nacionalni pravni red lahko proizvajalci 

                                                 
49 Spremembe, uvedene po tem, ko so zdravila dana na trg EU (npr. sprememba proizvodnega procesa, 

sprememba embalaže, sprememba naslova proizvajalca itd.), se imenujejo „spremembe“. Za 
spremembe pogojev dovoljenj za promet veljajo zahteve prava EU, ki je trenutno kodificirano v 
uredbah Komisije (ES) št. 1084/2003 in št. 1085/2003. Od 1. januarja 2010 bo veljala Uredba Komisije 
(ES) št. 1234/2008 z dne 24. novembra 2008 o pregledu sprememb pogojev dovoljenj za promet z 
zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v veterinarski medicini (UL L 334, 
12.12.2008, str. 7–24). 

50 Direktiva 2001/83/ES z dne 6. novembra 2001, UL L 311, 28.11.2001, str. 67–128, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Direktivo 2008/29/ES z dne 11. marca 2008, UL L 81, 20.3.2008, str. 51–52. 

51 Sodba Sodišča prve stopnje z dne 18. decembra 2003 v zadevi Olivieri (T-326/99), Recueil 2003 str. II-
06053. 
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zdravil ali zavarovalnice v primerih dokazanega izpada prihodkov ali prihrankov 
zaradi neutemeljenega poseganja vložijo odškodninske zahtevke v skladu z 
nacionalno zakonodajo. 

Komisija bo še naprej strogo izvrševala veljavno pravo Skupnosti in na primer 
ukrepala proti povezovanju patentov, saj v skladu z zakonodajo Skupnosti organi za 
izdajanje dovoljenj za promet pri odločanju o izdaji dovoljenj za promet generičnih 
zdravil ne morejo upoštevati statusa patenta originalnega zdravila. Komisija se prav 
tako zavezuje, da bo zagotovila polno uveljavljanje novih pravil o izključnosti 
podatkov, ki so bila uvedena z zakonodajo Skupnosti leta 2004, v vseh državah 
članicah.  

Komisija sprejema tudi pripombe zainteresiranih strani, naj se okvir za izključnost 
podatkov uporabi za izboljšanje dostopa do zdravil. Prizadeva si za razvoj 
farmacevtskega okvira EU za 21. stoletje, ki spodbuja inovacije zlasti na področjih, 
na katerih potrebe po zdravilih niso izpolnjene. V sporočilu z dne 10. decembra 2008 
o novi viziji za farmacevtski sektor Komisija napoveduje, da bo sprejela poročilo o 
uporabi zdravil, ki so bolj prilagojena posameznikom, in tehnologij „-omike“ v 
farmacevtskih raziskavah in razvoju ter o morebitni potrebi po novih instrumentih 
Skupnosti za podporo njihovemu razvoju do leta 201052. To poročilo bo priložnost za 
proučitev trenutnega sistema izključnosti podatkov in možnosti, da se ga uporabi za 
okrepitev inovacij in izboljšanje dostopa do zdravil. 

Podjetja pozivajo tudi k nadaljnjemu mednarodnemu usklajevanju na področju 
dovoljenj za promet, zlasti med Evropo in Združenimi državami, da bi se zmanjšale 
nepotrebne razlike v regulaciji. Komisija popolnoma podpira mednarodno 
usklajevanje, saj bi se s tem lahko znatno zmanjšali stroški dostopa do trga in 
inovacij, tako da bi se zmanjšale nepotrebne razlike v regulaciji, poleg tega pa 
poudarja strategijo za to področje, ki jo je predstavila v sporočilu z dne 
10. decembra 2008 o novi viziji za farmacevtski sektor. 

Med sektorsko preiskavo so se proizvajalci generičnih zdravil pritožili tudi glede 
informativnih kampanj, ki jih organizira industrija proizvodnje originalnih zdravil, v 
katerih so izrazili dvome o generičnih zdravilih. Komisija želi opozoriti, da za vsa 
zdravila (originalna in generična), ki imajo dovoljenje za promet na trgu Skupnosti, 
veljajo iste zahteve glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti. Vsaka kampanja, v 
kateri je izražen dvom o tem dejstvu, ne upošteva ključnih načel, ki veljajo za 
dovoljenja za promet v EU, in lahko zavaja javnost. Komisija poziva države članice, 
naj ukrepajo zlasti na podlagi člena 97 Direktive 2001/83/ES, če na svojem ozemlju 
odkrijejo tovrstne kampanje. 

                                                 
52 S pojavom novih tehnologij, kot so farmakogenomika ter modeli in simulatorji bolezni, značilni za 

posameznega bolnika, je zdaj na vidiku medicina, prilagojena posamezniku. Zdravniki bodo lahko na 
dolgi rok uporabljali genetske informacije za določitev pravih zdravil v pravih odmerkih ob pravem 
času. To že vpliva na poslovne strategije podjetij, obliko kliničnih preskušanj in način predpisovanja 
zdravil. Čeprav je še prezgodaj za oceno, ali bodo tehnologije „-omike“ dejansko privedle do revolucije 
v sektorju, Komisija jasno spremlja to področje in bo proučila načine za podporo temu razvoju. 
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4.4. Izboljšanje sistemov oblikovanja cen in določitve povračila stroškov ter razvoj 
konkurenci naklonjenega okolja za uporabo generičnih zdravil 

Med sektorsko preiskavo so mnoge zainteresirane strani izrazile zaskrbljenost glede 
zamud in negotovosti v postopkih oblikovanja cen in določitve povračila za zdravila. 
Proizvajalci originalnih zdravil so trdili, da bi to preprečilo dostop pacientov do 
inovativnih zdravil in skrajšalo obdobja izključnosti, ki jih uživajo proizvajalci 
zdravil. Proizvajalci generičnih zdravil so trdili, da takšne zamude omejujejo 
prihranke organov zdravstvenega varstva.  

Ključni elementi ustreznega ozadja strategije Komisije na tem področju temeljijo na 
priporočilih farmacevtskega foruma, sporočilu Komisije z dne 10. decembra 2008 o 
novi viziji za farmacevtski sektor in poglobljenem spremljanju delovanja trgov v 
farmacevtskem sektorju53. Na podlagi končnega izida vseh teh pobud bo Komisija 
proučila morebitne potrebe po pregledu obstoječih pravil EU na področju 
oblikovanja cen in določitve povračila stroškov (Direktiva o preglednosti 
89/105/EGS). 

Komisija prosi vse zainteresirane strani, naj zagotovijo spoštovanje tri in šest 
mesečnih rokov, ki jih določa Direktiva o preglednosti 89/105/EGS54. Prav tako bo 
še naprej preiskovala vse pritožbe, ki opozarjajo na nepravilen prenos navedene 
direktive v nacionalno zakonodajo ali njeno sistematično neupoštevanje. Komisija 
prav tako opozarja zainteresirane strani na možnost izpodbijanja domnev, da 
nacionalni organi ne spoštujejo zahtev Direktive, pred nacionalnimi sodišči in 
oškodovane stranke spodbuja k upoštevanju te možnosti, vključno z vložitvijo 
odškodninskega zahtevka, kadar se jim to zdi potrebno. 

Direktiva o preglednosti 89/105/EGS določa najdaljše dovoljene roke za sprejetje 
odločitev o oblikovanju cen in določitvi povračila stroškov, kar pa državam članicam 
ne preprečuje, da bi uveljavile krajše postopke odločanja, če bi se jim to zdelo 
ustrezneje. Komisija za pospešitev odločitev o oblikovanju cen in določitvi povračila 
stroškov za generična zdravila poziva države članice, da proučijo možnost priprave 
nacionalnih določb, po katerih bi se za generična zdravila samodejno/takoj (tj. brez 
podrobne ocene) oblikovala cena in določilo povračilo stroškov, če bi za ustrezno 
originalno zdravilo že veljalo povračilo na podlagi višje cene. To bi precej olajšalo 
upravne obremenitve vseh udeleženih v postopku in bi pomenilo hitrejši dostop do 
generičnih zdravil. 

Po poročanju proizvajalcev generičnih zdravil so zamude v zvezi z odločbami glede 
oblikovanja cen in določitve povračila stroškov občasno posledica dodatnih zahtev, 
npr. zahtev po predložitvi informacij o statusu patenta ali dodatne ocene o biološki 
enakovrednosti originalnega in generičnega zdravila. Zdi se, da te dodatne zahteve, 
ki jih zahtevajo organi za oblikovanje cen in določitev povračila stroškov, 

                                                 
53 Za podrobnosti glej priporočila farmacevtskega foruma (sprejeta oktobra 2008, glej 

http://ec.europa.eu/pharmaforum/), sporočilo Komisije z dne 10. decembra 2008 (COM(2008) 666 z 
dne 10.12.2008: Varna, inovativna in dostopna zdravila: nova vizija za farmacevtski sektor) in 
poglobljeno spremljanje delovanja trgov v farmacevtskem sektorju (kakor je bilo napovedano v 
sedmem cilju zgoraj navedenega sporočila). 

54 Posebni roki, ki jih določa Direktiva 89/105/EGS so 90 dnevni za odločitve o ceni, 90 dnevni za 
odločitve o povračilu ali 180 dnevni za združene postopke. 
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proizvajalcem originalnih zdravil zagotavljajo orodje za poseganje v dani postopek 
in njegovo posledično podaljšanje. 

Komisija ugotavlja, da se po direktivi o preglednosti od držav članic zahteva, da 
določijo cilje in preverljiva merila za dodelitev statusa za oblikovanje cen oziroma 
določitev povračila stroškov zdravilom, tako da pristojni nacionalni organi ne smejo 
dodajati meril ali zahtev po ocenah, ki v nacionalni zakonodaji niso določeni. Prav 
tako meni, da ocene statusa patenta in biološke enakovrednosti ne bi smele biti 
vključene v pristojnost organov za oblikovanje cen in določitev povračila stroškov, 
saj za reševanje teh vprašanj niso niti opremljeni niti pristojni. Na vstop generičnih 
zdravil na trg vpliva tudi, kadar organi v državah članicam menijo, da prijave za 
oblikovanje cen in določitev povračila stroškov pomenijo kršitev patenta. Glede tega 
je poudarjeno, da je Evropska zveza farmacevtske industrije in združenj, ki zastopa 
proizvajalce originalnih zdravil, v okviru javnega posvetovanja o predhodnem 
poročilu menila, da prijave za dovoljenje za promet, ki jih vložijo proizvajalci 
generičnih zdravil, ne bi pomenile kršitve patentnega prava. Isto razmišljanje bi 
moralo veljati glede prijav za status za oblikovanja cen in določitev povračila 
stroškov. 

Proizvajalci originalnih zdravil torej ne bi smeli posegati pri organih za oblikovanje 
cen in določitev povračila stroškov, da bi reševali vprašanja biološke enakovrednosti 
ali vprašanja morebitnih kršitev patentov, ki naj bi jih zagrešili proizvajalci 
generičnih zdravil. Komisija razume postopke oblikovanja cen in določitve povračila 
stroškov kot dvostranske postopke med prijaviteljem in administracijo. Ker organi za 
oblikovanje cen in določitev povračila stroškov niso pristojni za ocenjevanje 
patentov, biološke enakovrednosti ali varnostnih vidikov zdravil, države članice ne 
smejo upoštevati pripomb tretjih oseb, ki se nanašajo na tovrstna vprašanja. Prav 
tako bi morali poskrbeti, da so poseganja tretjih oseb na splošno ustrezno 
dokumentirana, pregledno predstavljena prijavitelju in ne povzročajo zamud pri 
obravnavi odločitev o oblikovanju cen in določitvi povračila stroškov. 

Proizvajalci originalnih zdravil med drugim za del zamud glede generičnih zdravil 
krivijo sisteme čezmejnega oblikovanja referenčnih cen, ki jih uporablja več držav 
članic, za del pa nagibanje k bolj razdrobljenemu sprejemanju odločitev na bolj 
regionalni oziroma lokalni ravni. Komisija sicer v celoti priznava nacionalne izbire, 
vendar opozarja na ugotovitve sektorske preiskave, da čezmejno oblikovanje 
referenčnih cen lahko povzroči zamude in včasih ustvari priložnosti za zlorabo 
(skrita znižanja objavljenih cenikov, ki se uporabljajo za oblikovanje referenčnih 
cen). Glede razdrobljenega sprejemanja odločitev Komisija poudarja, da je to 
vprašanje, ki ga morajo razrešiti države članice. 

Zainteresirane strani in zlasti proizvajalci originalnih zdravil so se pritoževali tudi 
glede negotovosti cen/nagrad pri razvoju novih zdravil. Posebej so bile omenjene 
podvojitve nacionalnih ocen, ki poskušajo dokazati „dodano vrednost“ novega 
zdravila nad obstoječimi zdravili. Izraženo je bilo vsesplošno zanimanje za čezmejno 
sodelovanje v zvezi z znanstvenimi vidiki ocen dodane vrednosti. Komisija glede 
tega pozornost obrača k dejstvu, da podvojitve znanstvenih ocen v državah članicah 
povzročajo dodatne stroške, ki jih navsezadnje nosijo potrošniki oziroma 
davkoplačevalci. Prav tako obstaja tveganje nasprotujočih se odločitev o tako rekoč 
istih vprašanjih. Poleg tega manjše države članice na tej stopnji ne razpolagajo vedno 
s sredstvi za znanstvene ocene in zato ne morejo izkoristiti možnosti, ki jih imajo 
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večje države članice. Tako je bil za financiranje v okviru programa javnega zdravja 
za leto 2009 predložen skupni ukrep o oceni zdravstvenih tehnologij. Poleg tega 
predlog Komisije o uveljavljanju pravic pacientov v čezmejnih zdravstvenih sistemih 
vsebuje določbo o nadaljnjem sodelovanju glede ocene zdravstvenih tehnologij. 
Vendar je analiza stroškovne učinkovitosti precej odvisna od proračunskega položaja 
in prednostnih nalog v zdravstvu v posamezni državi članici. 

Prejete pripombe so se nanašale tudi na nacionalne mehanizme, ki bi lahko 
vzdrževali konkurenčne sile v farmacevtskem sektorju, zlasti v sektorju generičnih 
zdravil. 

Ekonometrična analiza učinka vstopa generičnih zdravil na trg, ki je bila opravljena v 
okviru sektorske preiskave, kaže, da so nacionalne ureditve z obveznim 
nadomeščanjem originalnih zdravil z generičnimi za farmacevte in s spodbujanjem 
zdravnikov, da predpisujejo učinkovino (namesto posamezne znamke) navidez 
naklonjene konkurenci in koristijo ravni prodora generičnih zdravil na trg. Isto velja 
za politike, ki vključujejo povračilo stroškov za zdravila na ravni najcenejšega 
zdravila in pogosto prilagajanje ravni povračila, da se upoštevajo spremembe cen na 
trgu. Podobno je za cenovno konkurenco ugodna diferencirana participacija 
pacientov. Nasprotno pa se zdi uporaba omejitev cen za generična zdravila neugodna 
za cenovno konkurenco ali prodor generičnih zdravil na trg. 

Komisija ob tem države članice poziva, če tega še niso storile, naj razmislijo o 
pripravi politik, ki bi omogočile hitro uporabo generičnih zdravil in/ali konkurenco 
med generičnimi zdravili. Razprave o različnih možnih politikah s tem ciljem 
trenutno potekajo v okviru odbora za preglednost, ki je bil ustanovljen z Direktivo 
89/105/EGS. 

Nekatere države članice so uspele ustvariti velike prihranke za potrošnike, ko so 
zavarovalnice izvajale javne razpise ali podobne postopke za nekatera generična 
zdravila. Ti sistemi lahko pomagajo zagotoviti, da znižanja cen, ki jih ponujajo 
proizvajalci generičnih zdravil ne ostanejo v distribucijskem sistemu, ampak se 
prenesejo na potrošnike. Medtem ko je lahko javni razpis zelo močno orodje za 
zniževanje stroškov proračunov javnega zdravstva, je treba pri določanju razpisnih 
pogojev upoštevati tudi srednje- in dolgoročne učinke (npr. trajanje obdobja oddaje 
naročila ne sme povzročiti ovir za vstop na trg). Upoštevanje evropskega prava (npr. 
prava javnih naročil) pri izvajanju takšnih razpisov je prav tako nujno. 

Komisija bo olajšala sodelovanje med državami članicami in izmenjavo najboljših 
praks v zvezi s politikami o generičnih zdravilih v okviru relevantnih javnih razprav, 
kot je odbor za preglednost, ustanovljen z Direktivo 89/105/EGS. 

5. KAKO NAPREJ 

Sektorska preiskava potrjuje, da generična zdravila ne vstopajo na trg tako hitro, kot 
bi bilo mogoče v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Pokazala je, da so za to 
krive prakse proizvajalcev zdravil, in predstavila vrsto drugih okoliščin, ki so lahko 
pri tem prav tako pomembne. Sektorska preiskava je potrdila tudi upad števila novih 
zdravil na trgu in poudarila, da so za ta pojav med drugim lahko krive nekatere 
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prakse proizvajalcev zdravil. Spremljanje trga se nadaljuje, da bi bilo mogoče 
ugotoviti dodatne dejavnike, ki bi lahko imeli podoben učinek. 

Komisija bo težave, ki so bile ugotovljene med sektorsko preiskavo, reševala z 
uporabo okrepljenega pregledovanja sektorja v skladu s konkurenčnim pravom ES in 
s sprožitvijo postopkov v posameznih primerih. Prvi ukrepi za izvrševanje se že 
izvajajo. Za zmanjšanje tveganja, da bi se poravnave sklepale v škodo potrošnikov, 
bo Komisija razmislila tudi o nadaljnjem osredotočenem spremljanju poravnav, ki 
omejujejo vstop generičnih zdravil na trg in vključujejo prenos vrednosti od 
proizvajalca originalnih zdravil na proizvajalca generičnih zdravil. 

Kar zadeva regulativni okvir, je Komisija na podlagi svojih ugotovitev v okviru 
sektorske preiskave potrdila, da je nujno treba ustanoviti patent Skupnosti in 
vzpostaviti enoten specializiran sistem reševanja sporov za področje patentov v 
Evropi, kar je po ugotovitvah sektorske preiskave močno podprl ves farmacevtski 
sektor. V zvezi s patentnim pravom je sektorska preiskava tudi v celoti potrdila 
pomen nedavnih pobud Evropskega patentnega urada, da se zagotovijo visoki 
standardi kakovosti odobrenih patentov in pospešijo s tem povezani postopki 
(zvišanje zahtev). 

Komisija se bo v zvezi z izdajanjem dovoljenj za promet osredotočila na celovito 
izvajanje in učinkovito izvrševanje regulativnega okvira, npr. glede povezovanja 
patentov ali spoštovanja rokov v postopkih za odobritev. Komisija opozarja, da 
farmacevtska zakonodaja Skupnosti ne ureja pripomb tretjih oseb, še manj pa 
formalnih poseganj med oceno prijave za dovoljenje za promet. Organe za izdajanje 
dovoljenj za promet poziva, naj poskrbijo, da bodo pripombe tretjih oseb, ki jih ni 
mogoče izključiti, ustrezno dokumentirane in pregledno predstavljene prijavitelju, ter 
da storijo vse, kar je potrebno, da pripombe ne bodo po nepotrebnem povzročale 
zamud za prijavitelje. 

Glede oblikovanja cen in določitve povračila stroškov Komisija poziva države 
članice, naj razmislijo o določbah (o njihovi uvedbi), po katerih bi generična zdravila 
samodejno/takoj prejela status za oblikovanje cen in določitev povračila stroškov, če 
bi ustrezno originalno zdravilo že imelo koristi od tovrstnega statusa. Poleg tega 
države članice ne smejo upoštevati pripomb tretjih oseb, ki se nanašajo na vprašanja 
v zvezi s patentom, biološko enakovrednostjo ali varnostjo. Države članice morajo 
zagotoviti, da se pripombe tretjih oseb pri organih za oblikovanje cen in določitev 
povračila stroškov, ki jih je treba upoštevati, ustrezno dokumentirajo, da so 
pregledno predstavljene prijavitelju, ter storiti vse, kar je potrebno, da poseg ne 
povzroči nepotrebnih zamud za prijavitelja. Komisija države članice še poziva, če 
tega doslej niso storile, naj razmislijo o pripravi politik, ki bi omogočile hitro 
uporabo generičnih zdravil in/ali konkurenco med generičnimi zdravili. To bo 
olajšalo sodelovanje med državami članicami in izmenjavo najboljših praks glede 
politik o generičnih zdravilih. Na podlagi izida različnih pobud55 bo Komisija 
proučila morebitne potrebe po pregledu obstoječih pravil EU na področju 
oblikovanja cen in določitve povračila stroškov (Direktiva o preglednosti 
89/105/EGS). 

                                                 
55 Priporočila farmacevtskega foruma, sporočilo Komisije z dne 10. decembra 2008 o novi viziji za 

farmacevtski sektor in poglobljeno spremljanje delovanja trgov v farmacevtskem sektorju. 
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Komisija bo na podlagi ciljev, predstavljenih v sporočilu, nadaljevala konstruktivni 
dialog z vsemi zainteresiranimi stranmi, da bi zagotovila, da se potencial 
farmacevtske panoge Skupnosti lahko v celoti razvije ter da bodo imeli pacienti 
boljši dostop do varnih in inovativnih zdravil po dostopnih cenah, brez nepotrebnih 
zamud. 




