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Az innovatív gyógyszerek szabadalmának
gazdaságra gyakorolt hatása1
1. Innováció és iparjogvédelem a piacon
1

Az Európa gazdaságát is sújtó 2008-as pénzügyi válság rámutatott
arra, hogy a gazdasági stabilitás elérése és fenntartása érdekében
alapvető változtatásokra van szükség. E célt szem előtt tartva került kidolgozásra az Európa 2020 stratégia. A dolgozat a stratégia
prioritásai között megfogalmazott egyik célkitűzéssel, az Intelligens
növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakításának
témakörével foglalkozik. Tekintve, hogy az innovatí�v megoldások
leginkább az iparra jellemző sajátosságokat takarnak, az innováción alapuló gazdaság kiépí�tését az ipar egyik alágazata, a gyógyszeripar területén vizsgálja, összhangban az egységes hatályú európai
szabadalommal.2
A gyógyszeriparral összefüggő piac – klasszikus értelemben3 – a
gyógyszerek mint termékek köré összpontosul.
A piac kí�nálati oldalán a gyógyszergyártó vállalatok állnak, amelyek K+F tevékenysége alapján további különbségtétel tehető innovatí�v és generikus gyártók között.4 Mí�g az innovatí�v gyártók tevékenysége a gyógyszeripari innovációra összpontosul, a termékeik
jellemzően szabadalmi oltalom hatálya alatt álló innovatí�v gyógyszerek, addig a generikus gyártók az innovatí�v gyógyszerekkel ekvivalens készí�tmények – a generikus gyógyszerek gyártására és forgalmazására berendezkedett piaci szereplők.5
A keresleti oldal alanyi pozí�ciójában a betegek mint fogyasztók
szerepelnek, hozzájuk kapcsolódik az egészségbiztosí�tási rendszeren keresztül az állam.6
A gyógyszeriparban megvalósuló ezen többalanyú kapcsolat középpontjában az innováció áll. Innovatí�v megoldások segí�tségével a
gyógyszeripar szélesebb körben tudja a fogyasztók, vagyis a betegek
érdekeit kiszolgálni.7
Az innováció komplex folyamatként8 számos részterületet foglal
magában, gazdasági szempontból í�gy szükséges, hogy annak megfelelő jogvédelme is megvalósuljon – ez jellemzően szabadalmakon
keresztül történik.
Az innováció kiindulópontjában mindig egy új ötlet áll, amely az
oltalomszerzési folyamat során manifesztálódva invencióként (találmányként) az iparjogvédelem biztosí�totta szabadalmi oltalomban részesülhet. Következésképpen az innováció nem azonos az invencióval, de szoros kapcsolatban állnak – az innováció magában
foglalja az invenciót, vagyis minden invenció szükségszerűen innovatí�v, de nem minden innováció eredménye lesz invenció. Ahhoz,
hogy sikeres innováció jöhessen létre, szükséges az invenció kereskedelemben történő részvétele is.9 A kereskedelmi viszonyok megvalósulásának tipikus helyszí�ne a piac, amelyre a versengés jellemző – annak tisztességes működése feletti őrködés a versenyjog feladata. Ennek okán mind az iparjogvédelem, mind a versenyjog kiemelt szereppel bí�r az innovatí�v gyógyszerekkel kapcsolatos vizsgálódás során.
A fent ismertetett összefüggésekre tekintettel megállapí�tható,
hogy az innovatí�v ötlet megtestesülése a K+F tevékenység keretében megvalósuló quasi újdonság, amely a gyógyszeripar területén,
az iparágban addig nem ismert gyógyszeripari találmány. Ilyen találmány lehet az innovatí�v gyógyszer, amely valamely betegség kezelésére alkalmas, új vagy újszerű, a piacon addig nem forgalmazott
készí�tmények körét jelenti.
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Tekintettel arra, hogy az innováció sikere egyrészről a találmány
piaci megjelenésének időpontját követően, az annak hasznosí�tásból eredő bevételek alapján számszerűsí�thető, az innovatí�v gyógyszer kifejlesztése egyfajta beruházásként definiálható.10 Magyarországi viszonylatban kiemelendő, hogy a hazai összes K+F ráfordí�tás
20%-a gyógyszeripari fejlesztés – amely az ipari kutatás-fejlesztési ráfordí�tások mintegy 40%-át teszi ki –, a foglalkoztatottak száma pedig több mint 13 ezer; ezzel a gyógyszeripar a magyarországi
K+F húzóágazatának számí�t.11 A pozití�v mutatók mellett ugyanakkor nem elhanyagolandó az a tény sem, hogy a gyógyszeripari innovációt megelőző kutatás-fejlesztés, majd a gyógyszer tényleges piaci
megjelenése nagyjából 12–14 évet vesz igénybe és megközelí�tőleg
1 Mrd USD költséggel jár.12
A gyógyszeripari szabadalmi oltalom elnyerése mint stratégiai
jelentőségű mérföldkő szerepel a gyógyszergyártó vállalatok üzleti életében, a szabadalom ugyanis a kutatás-fejlesztés időigényességének és költségességének kompenzálását teszi lehetővé számukra.13 Az innovatí�v gyógyszerek piaci megjelenésével – megfelelő jogvédelmi eszközök hiányában – a gyártó versenytársai számára reális
lehetőség nyí�lik a gyógyszer másolására, amivel az eredeti készí�tmény kifejlesztését megelőző újdonságkutatásra és fejlesztésre fordí�tott költségek megtérülésének esélye a minimálisra csökkenhet.14
Az innováció védelmét biztosí�tó szabadalom azonban abszolút jellegű jogviszonyt, időleges monopóliumot15 hoz létre a piacon azzal,
hogy kizárólag a gyártó – és annak döntése szerint más – számára teszi lehetővé az innovatí�v gyógyszer gyártását és forgalmazását.
A gyógyszeripar területén megszerzendő szabadalmi oltalom tehát azt a célt szolgálja, hogy a gyártó a gyógyszer értékesí�tése során
a készí�tmény tekintetében versenytársak nélkül járjon el a piacon.
Ezen megfontolások mellett megállapí�tást nyerhet az a következtetés, hogy a gyógyszeripari szabadalmak nemcsak hatásos, hanem
szükséges eszközei is a versenytársak elleni fellépésnek.16
Figyelemmel a fent megfogalmazott összefüggésekre, arra a következtetésre lehet jutni, hogy az iparjogvédelem és a versenyjog sajátos kapcsolata jellemzi a gyógyszeripart. Az innovatí�v gyógyszerek szabadalmának gazdaságra és a versenyre gyakorolt hatása jelentős – nemcsak az innovatí�v gyártók üzleti-stratégiai célkitűzéseinek megí�télésében. Megfelelő jogvédelem, vagyis a monopolhelyzet
biztosí�totta gazdasági megtérülés hiányában ugyanis a verseny szűk
körben válna értelmezhetővé, a fogyasztói igények pedig kielégí�tetlenül maradnának.17 Mindemellett az innovatí�v gyógyszerek gyártása serkentő hatással bí�r a kutatás-fejlesztésre, a foglalkoztatottságra, az iparra, végső soron a gazdasági növekedésre, mivel ezen szektor a forgalma jelentős részét K+F-re költi, í�gy nagymértékben növelheti akár nemzeti, akár regionális szinten a versenyképességet.18
Ilyen piaci körülmények között megállapí�tást nyerhet, hogy a
gazdasági növekedés eléréséhez végső soron szükséges az invenció
szabadalmi oltalma, amely a gyógyszeripar területén az innovatí�v
gyógyszerek szabadalmán keresztül nyerhet értelmezést.
2. Az innovatív gyógyszer szabadalmi oltalma

Az innovatí�v gyógyszerek közvetlen szabadalmi oltalma azonban
csak az utóbbi évtizedek fejleménye.
A gyógyszeroltalmak hazai fejlődéstörténetében kiemelendő az
első szabadalmi törvény azon rendelkezése, amely még kizárta a
közvetlen oltalom alól a gyógyszereket – oltalmazható találmányként kizárólag a gyógyszeripari eljárást nevesí�tette.19 A gyógyszerek mint termékek szabadalmazhatóságának jogi feltételrendszeréInfokommunikáció és jog
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ben csak a szabadalmi struktúrában bekövetkező 1994-es módosí�tásokat követően történt változás, amikor a gyógyszerkészí�tmények
közvetlen oltalmának jogszabályi szintre történő emelésével már
a termékoltalmi szabadalom is megvalósí�thatóvá vált a gyógyszeriparban.20
Az innovatí�v gyógyszer oltalmazhatóságára vonatkozó hatályos
szabályok a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseiben öltenek testet. Az Szt. alapján „szabadalmazható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmány a technika bármely
területén.”21 Amennyiben az invenció megfelel az Szt.-ben nevesí�tett
– fenti – anyagi jogi kritériumoknak és a kizáró körülmények egyike
sem áll fenn, szabadalmi oltalomban részesülhet.22 Az oltalom időtartama a szabadalmi bejelentéstől számí�tott 20 év, amely alatt a
szabadalmasnak kizárólagos jog biztosí�tott a találmány hasznosí�tására.23
A gyógyszerek tekintetében azonban szükséges, de nem elegendő követelményként jelenik meg a szabadalmazhatóság kritériumainak való megfelelés. Ahhoz ugyanis, hogy a gyógyszer – gyógyszeripari találmányként – a szabadalmi jog által biztosí�tott oltalom hatálya alatt álljon, a szabadalmazhatóság anyagi jogi feltételein túl az
iparág sajátos jellemzőinek is meg kell felelnie, ezek ugyanis az invenciót többlettartalommal ruházzák fel.
Erre tekintettel az innovatí�v gyógyszernek a gyógyszerfogalom
jellemzőivel is bí�rnia kell. Ennek megfelelően az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosí�tásáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) szerint „a gyógyszer olyan anyag vagy azok keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére alkalmazható termékként jelení�tenek meg, vagy azok az anyagok vagy
keverékei, amelyek farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus
hatások kiváltása révén az ember valamely élettani funkciójának
helyreállí�tása, javí�tása vagy módosí�tása, illetve az orvosi diagnózis
felállí�tása érdekében az emberi szervezetben vagy emberi szervezeten alkalmazhatók (…).”24
Ö� sszefoglalva és kiemelve, a gyógyszer akkor állhat szabadalmi
oltalom hatálya alatt, ha:
a) a gyógyszer hatóanyaga, vagyis a „gyógyszer gyártására szánt
bármely anyag vagy azok keveréke”25;
b) az alapja lehet olyan készí�tménynek, amelyet még nem engedélyeztek embergyógyászati felhasználásra vagy tulajdonságai alapján
az engedélyezett gyógyszertől eltér26 és
c) a gyógyszeripari K+F eljárások eredményeként,
d) a gyógyszeriparban történő előállí�tása, illetve használata megvalósul azzal, hogy a gyártás során azon készí�tmény aktí�v összetevőjévé válik, amelyet „farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatás kiváltására szánnak valamely élettani funkció fenntartása,
helyreállí�tása, javí�tása vagy módosí�tása, illetve orvosi diagnózis felállí�tása érdekében,”27
e) vagy a hatóanyagok olyan csoportja, amelyet egyetlen közös találmányi gondolat kapcsol össze,28 tehát adott esetben hatóanyag(ok) gyógyszerként történő alkalmazása.
A szakirodalom innovatí�v gyógyszernek nevezi azokat a készí�tményeket, amelyek a fenti kritériumoknak megfelelnek, és szabadalmi oltalom hatálya alatt állhatnak.29
3. A generikus gyógyszerek és azok gazdasági
jelentősége

A szabadalmi oltalmi idő elteltével lehetőség nyí�lik arra, hogy a piacon immáron ne csak az innovatí�v gyógyszerek forgalmazására kerülhessen sor, hanem a generikus gyógyszerek piaci értékesí�tése is
megtörténhessen. A piaci értékesí�tést azonban mindenképpen meg
kell előznie a gyógyszer forgalomba hozatalára vonatkozó eljárásnak; a gyógyszeripart ugyanis az a sajátosság jellemzi, hogy a gyógyszerek piaci értékesí�tésére kizárólag forgalomba hozatali engedély
birtokában kerülhet sor.30
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Az 52/2005. EüM rendelet szerint a generikus gyógyszer bioekvivalens valamely más gyógyszer hatóanyagával, vagyis – biohasznosulási vizsgálatokkal alátámasztottan – azonos minőségi- és men�nyiségi összetételű, illetve azonos gyógyszerformájú gyógyszerkészí�tmény.31 Tekintettel arra, hogy a generikumok quasi másolatai
az innovatí�v készí�tménynek, a gyógyászatban azzal mintegy felcserélhetőek. A felcserélhetőség miatt a piaci megjelenésüket megelőző forgalomba hozatali engedélyezés is rövidebb idő alatt valósulhat meg, mint az innovatí�v gyógyszerek esetében. Elegendő ugyanis
esetükben az innovatí�v gyártó által benyújtandó, engedélyezéshez
szükséges dokumentumoknak való megfelelést bizonyí�tottan alátámasztva, de lényegében hivatkozási alapként megjelölni.32
A generikumok gazdasági jelentősége éppen ezért abban áll,
hogy a bioekvivalencia követelményének megfelelően az innovatí�v
gyógyszer már meglévő adatai alapján, a kí�sérletezési szakasz kihagyásával kerülnek gyártásra. Mindezzel a generikus gyártók oldaláról jelentős költségek megtakarí�tásával lépnek a piacra, ami végső
soron a fogyasztói árak tekintetében is érvényesül – jelentősen az
innovatí�v gyógyszer piaci ára alatt kerülnek értékesí�tésre.33
Ezzel egyidejűleg a generikumok piacra kerülése az állami költségvetés kiadásainak visszafogása tekintetében is célravezető
megoldás; piaci megjelenésük miatt a közkiadások értelemszerűen csökkennek, az í�gy felszabaduló állami pénzek pedig az innovációs tevékenység támogatásába forgathatóak vissza. Tekintettel
arra, hogy innovatí�v gyógyszerek nélkül a generikus készí�tmények
gyártása és forgalmazása-, í�gy pedig az állami költségek csökkentése sem valósulhatna meg, a gazdasági növekedés és az innováció
ösztönzése során a generikumok szerepére is kiemelt figyelmet kell
fordí�tani. A generikumok ugyanis olyan módon ösztönzik a gyógyszeripari innovációt, hogy az árképzési és piaci folyamatokon keresztül az innovatí�v gyártók K+F tevékenységre kényszerülnek a piaci fenntarthatóság érdekében.34
Fentiekre tekintettel könnyen belátható, hogy generikumok gyártására elsősorban gazdasági okok miatt van szükség, tehát az elsődleges cél nem iparjogvédelmi jellegű; közvetetten azonban hatással
vannak az innovatí�v gyártók K+F tevékenységére.
Annak ellenére, hogy a generikumok megjelenése az állami és fogyasztói költségcsökkenés- és csökkentés szempontjából előnyös,
az innovatí�v gyártók számára a folyamat bevételeik csökkenéséhez
is vezet. Emiatt az innovatí�v gyártók szabadalmi stratégiákkal igyekeznek piaci kizárólagosságukat fenntartani, í�gy közvetve az innovációt lassí�tani.35
Jelen vizsgálódás szempontjából ezen szabadalmi stratégiáknak
lényegében két iránya bí�r relevanciával. Az első irányt a már hatályos alapszabadalomhoz kapcsolódó olyan eljárások köre jelenti,
amely a szabadalom időbeli kiterjesztésére fókuszál – az alapszabadalom meghosszabbí�tásával vagy arra épülő másodlagos szabadalmak megszerzésével.
Az alapszabadalmak és másodlagos szabadalmak közötti különbségtétel az időbeliségre alapí�tottan tehető meg. Az alapszabadalom
az Európai Parlament és a Tanács a gyógyszerek kiegészí�tő oltalmi tanúsí�tványáról szóló 469/2009/EK rendelete (a továbbiakban:
469/2009/EK rendelet) szerint „olyan szabadalom, amely magát
a terméket, a termék előállí�tására szolgáló eljárást vagy a termék
alkalmazását oltalmazza (…).”36 Alapszabadalomként egy már hatályos szabadalom szolgálhat. A gyógyszerek tekintetében az alapvagy elsődleges szabadalom az innovatí�v gyógyszer időben elsőként
megadott szabadalmára vonatkozik, amely kiterjedhet annak hatóanyagára, az előállí�tására szolgáló eljárásra vagy alkalmazási módjára. A másodlagos szabadalmak az alapszabadalomhoz kapcsolódó, további kutatás-fejlesztés körében elért eredmények védelmét
biztosí�tják. Mindebből kiindulva másodlagos szabadalmak köre is
kiterjedhet a termékoltalmat biztosí�tó-, eljárási-, berendezésekre
vonatkozó-, illetve a gyógyászati alkalmazásra vonatkozó szabadalmakra, akként, hogy a gyártó az alapszabadalomból kiindulva, azon
változtatást hajt végre és annak eredményére is szabadalmi bejelentést tesz.37
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A szabadalmi stratégiák másik irányát a szabadalmi oltalmi idő
elteltét követően, az alapszabadalmon túl biztosí�tott piaci kizárólagosság időbeli kiterjesztése testesí�ti meg a szabadalmi idő elteltét
követően, az adatkizárólagosság intézménye védelemben részesí�ti
az innovatí�v gyártót azzal, hogy késlelteti a generikus gyártók belépését a piacra.38 A kizárólagosság a szabadalmi oltalom időtartamának elteltét követően olyan ipso iure jogintézmény, amely szorosan
a szabadalmakhoz tapad, azonban a gyógyszeripar területén kí�vül
nem biztosí�t védelmet más találmánynak.
A szabadalmi idő és a piaci kizárólagossági kiterjesztése sajátos
stratégiai lépésként értelmezhető az innovatí�v gyártók esetében.
Profitra törekvő piaci szereplőként nyilvánvaló törekvésük, hogy piaci jelenlétüket a lehető leghosszabb ideig fenntartsák. Ennek érdekében azonban a szabadalmi oltalom kereteit saját lépéseikkel szélesí�tik.39 Mindez a generikumok vonatkozásában azt jelenti, hogy
azok időben később, vagy – a szabadalom körülményeire tekintettel – egyáltalán nem képesek piacra lépni.
A fentebb nevesí�tett stratégiai lépésekre figyelemmel, a kutatás a
továbbiakban azon – a jog által biztosí�tott – konkrét intézményekre összpontosí�t, amelyek a generikumok piacra lépését egyoldalúan akadályozzák. Nem vizsgálja ugyanakkor azokat a lehetőségeket,
amelyek a piaci résztvevők megállapodásán alapulnak, í�gy például a
pay-for-delay szerződéseket. Az aggályos területek lehetséges megoldására szánt javaslatok minél pontosabb kidolgozása érdekében
felhí�vja az Európai Bí�róság C-457/10. P. számú AstraZeneca AB és
AstraZeneca plc v Európai Bizottság ügyben hozott í�téletében foglalt tényállás releváns részeit.
4. A kiegészítő oltalmi tanúsítvány

A monopolhelyzet fenntartásának a dolgozatban elsőként vizsgált
stratégiai eszköze az alapszabadalomhoz kapcsolódó kiegészí�tő oltalmi tanúsí�tvány (a továbbiakban: tanúsí�tvány). A tanúsí�tvány intézményének megalkotását célzó érvek középpontjában az oltalmi idő és a
tényleges piaci jelenlét közötti aránytalanságok kiküszöbölése szerepelt. A szabadalmi bejelentés és a gyógyszer piaci forgalomban történő tényleges megjelenése között eltelt idő miatt, az oltalmi idő nem
elegendő a gyártó által befektetett pénzeszközök megtérüléséhez.40
A tanúsí�tványra vonatkozó szabályokat a 469/2009/EK rendelet határozza meg, amely hazánkban az Szt. szabályaiban ölt testet.
A tanúsí�tvány megadására a tagállamok azonos szabályokat alkottak, í�gy azt a bejelentést követően lehet megadni olyan gyógyszerre,
amely forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik és az alapszabadalmat megkapta, maximum 5 évre, azzal, hogy a forgalomba hozatali engedély időpontjától számí�tott 15 év még nem telt el.41 Lényegét tekintve a tanúsí�tvány, mint az alapszabadalom „meghosszabbí�tása” értelmezhető a gyógyszeripar területén.
A tanúsí�tványt a tagállami illetékes hatóságok adják meg, vizsgálva
a hatályos alapszabadalom és az első forgalomba hozatali engedély
meglétét. Tekintettel azonban arra, hogy a tanúsí�tvány adása decentralizált eljáráson alapul, az alapszabadalom biztosí�totta időleges monopolhelyzet meghosszabbí�tására irányuló, visszaélésszerű gyártói
eljárások bekövetkezésének lehetőségét hordozza magában.
Az AstraZeneca általi tanúsí�tványért folyamodás jól példázza annak aggályát, hogy uniós léptékű verseny esetében miért lehet szükséges – de legalább megfontolandó – centralizált eljárás bevezetését
eszközölni. Decentralizált eljárások esetében ugyanis a tanúsí�tványért folyamodó bejelentő megtévesztő nyilatkozatot tehet a nemzeti hatóságok előtt az első forgalomba hozatali engedély időpontjának tekintetében.
Í�gy járt el az AstraZeneca is; annak érdekében, hogy piaci jelenléte hosszabb ideig biztosí�tott legyen, több nemzeti hatóság előtt – í�gy
a belgiumi, dániai, németországi, hollandiai, egyesült királysági és
norvégiai szabadalmi hivatalok előtt – megtévesztő bejelentéseket
tett a Losec nevű készí�tményének első forgalomba hozatali engedélyek időpontjára vonatkozóan. A nemzeti hatóságok által megadott
tanúsí�tvány birtoklásának következtében több tagállamban a tény2017
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legesnél hosszabb ideig fennálló oltalomban részesülhetett a gyártó. Ezzel egyidejűleg a generikus készí�tmények a piacról történő kiszorí�tása és azok innovációra gyakorolt serkentő hatásának megakadályozása is megtörtént.42
Habár a tanúsí�tvány arra hivatott, hogy a találmányt oltalmazza –
az ismertetett tényállásra figyelemmel –, az azzal való visszaélések
visszaszorí�tását kezelendő, érdemes lenne az Európai Unió tagállamaiban centralizált eljáráson alapuló, egységes hatályú kiegészí�tő
oltalmi tanúsí�tványt bevezetni;43 hasonlóan az egységes hatályú európai szabadalom jogintézményéhez.44 A tanúsí�tvány bevezetése a
nemzeti tanúsí�tványok harmonizációját követően, uniós jogalkotáson alapulhatna. Mindehhez társfeltételként a tanúsí�tvány alapjául
szolgáló forgalomba hozatali engedélyek centralizációját is célszerű
lenne megvalósí�tani.
Egyebekben a tanúsí�tvány fenntartása – stratégiai megfontolásból – indokolt, tekintve, hogy az elsősorban a megbillent piaci
egyensúly helyreállí�tására törekszik, illetve szigorú szabályok szerint kerülhet megadásra.
Már a 469/2009/EK rendelet is azt rögzí�ti, hogy a gyógyszeripari
kutatások a közegészség javí�tásának meghatározó elemei.45 A közegészség javí�tásának érdekében az azt előmozdí�tó ipari fejlesztések támogatása is szükséges, figyelemmel arra, hogy a közegészség
alapvető jog,46 és mint ilyen, prioritást élvez. Korlátozása hazánkban az Alaptörvény szerint is csak alapvető jog érvényesülése vagy
valamely alkotmányos érték védelme miatt válhat szükségessé.47
Minél összetettebb módon képes egy gyógyszer az innovációt
megtestesí�teni, annál nagyobb annak a valószí�nűsége, hogy a közegészség minőségi javulásának lehetőségét is magában hordozza.
Ahhoz azonban, hogy ez az innováció megvalósulhasson, magas
kutatási-fejlesztési költségekkel és hosszú idővel kell számolniuk
a gyártóknak – figyelemmel azon princí�piumra, amely szerint a fogyasztók számára elérhető gyógyszernek bizonyí�tottan biztonságosnak kell lennie. Következésképpen, a tanúsí�tvány – közvetetten –
a közegészség magas szintű védelmét hivatott biztosí�tani, amelyre
tekintettel intézményi működése indokolt.48
Mindemellett a gyógyszerek annak időtartama alatt továbbra is
hozzáférhetőek, és a tanúsí�tvány nem hoz létre olyan hosszú ideig
tartó monopolhelyzetet, mint a szabadalom. Fenntartásának indokát tovább erősí�ti az, hogy a meghosszabbí�tott védelmi idő kérhető,
az nem automatikusan jár, és a vonatkozó szabályokat a bí�róságok
is szűken értelmezik.
A tanúsí�tvány biztosí�totta piaci védelem hiányában ugyanakkor
félő, hogy az innovatí�v gyártók más módon igyekeznének egyedüli piaci jelenlétüket fenntartani, amivel végső soron a generikumok
piacra lépése még későbbi időpontban következne be.
5. Az evergreening

Az alapszabadalom és a hozzá kapcsolódó tanúsí�tvány által biztosí�tott oltalmi idő (maximum 25 év) meghosszabbí�tásának érdekében más lehetőség is biztosí�tott az innovatí�v gyártók számára az
alapszabadalom időbeli kiterjesztésére. Az evergreening vagy örökzöldesí�tés magában foglal minden olyan stratégiai tevékenységet,
amely a gyógyszer-életciklus növelésére irányul.49
Az evergreening gyakorlatban történő megvalósulásának alapját a többes szabadalmazás jelenti, vagyis az a lehetőség, hogy egy
gyógyszerkészí�tményt több szabadalom is oltalmazhat. Ezen szabadalmak megszerzésére azonban az időbeni progresszí�v növekedés
jellemző. A szabadalom biztosí�totta időleges monopolhelyzet fenntartása érdekében „második generációs termékekre vonatkozó életciklus-stratégiák”50 kidolgozására kerül sor.
Az időben elsőként megszerzett szabadalom mint alapszabadalom oltalmi ideje alatt az innovatí�v gyártók fejlesztéseket, lényegében változtatásokat hajtanak végre a gyógyszeren, amelyek vonatkozhatnak akár a hatóanyagra, akár az előállítására szolgáló eljárásra51 de nem ritka az sem, hogy az addigitól eltérő területen használják fel a készítményt a gyógyászatban.52
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Evergreening valósul meg akkor, amikor az innovatí�v gyártó ezekkel a változtatással elért eredményekre ismét szabadalmi bejelentést tesz.53 Ennek következtében újabb 20 éves időtartamú oltalomban, másodlagos szabadalomban részesülhet lényegében egyazon
készí�tménnyel kapcsolatban, amivel pedig második – vagy adott
esetben sokadik – generációs termékek piacát nyitja meg.54 Ezen
készí�tmények jellemzője, hogy egy oltalmazott gyógyszeren végzett
továbbfejlesztések eredményei, második- vagy sokadik generációs
követői az alapszabadalommal védett gyógyszernek.
Az evergreening de facto megvalósulásával felmerülő aggályokat
példázza az AstraZeneca esete, amikor a szabadalmazott omeprazol
hatóanyagú Losec nevű kapszuláját követő, szintén omeprazol hatóanyagú, azonban attól eltérő – tabletta – gyógyszerformájú, azonban későbbi időpontban szabadalmazott Losec MUPS-ot hozta piaci
forgalomba, több tagállam esetében. A Losec MUPS tabletta formájú
megjelenését követően a kapszula formájú Losec-et kivonta a forgalomból, amellyel megakadályozta, hogy a generikus gyártók rövidí�tett törzskönyvezés segí�tségével hivatkozhassanak a Losec klinikai
vizsgálati adataira a forgalomba hozatali engedély megadására irányuló kérelmükben. Tekintettel arra, hogy a Losec mint hivatkozási
alap a továbbiakban már nem volt elérhető és a piacon megtalálható
Losec MUPS-ot is szabadalmi oltalom védte (2014-ig), a generikus
omeprazol hatóanyagú készí�tmények elől a piac elzárttá vált.55 Azzal
azonban, hogy ugyanazon hatóanyagot tartalmazó készí�tmény más
gyógyszerformában volt továbbra is elérhető a piacon, jelentős változás a gyógyászatban nem feltétlenül valósult meg.
Ahogyan az az AstraZeneca esetében is megfigyelhető, az ever
greening célja a hosszabb idejű piaci jelenlét biztosí�tása, ezzel egyidejűleg a generikus készí�tmények piaci megjelenésének kizárása.56
Az evergreeninggel felmerülő aggályos helyzet feloldására vonatkozó javaslat kidolgozása során kiemelendő, hogy az egységes hatályú európai szabadalom jogintézménye a generikus gyártók piacra
lépésének elősegí�tése szempontjából üdvözlendő, hiszen a hatályos
szabadalmi rendszer átláthatóbbá válásának lehetőségét hordozza
magában.
Mindemellett azonban, az evergreening tevékenység okozta megkérdőjelezhető gyakorlat visszaszorí�tásának érdekében megfontolandó lenne az iparjogvédelmi szabályok olyan jellegű revideálása, amely a gyógyszeriparnak kiemelt jelentőséget tulajdoní�t. Nem
elhanyagolható ugyanis, hogy az jellemzően sűrűn veszi igénybe a
szabadalmakat.57 Ugyanakkor a gyógyszeripari szabadalmakra vonatkozó javaslat kidolgozása során a TRIPs Egyezmény azon rendelkezéseinek is eleget kell tenni, amelyek szerint bármely találmány
szabadalmazható, függetlenül attól, hogy termékről vagy eljárásról
van szó.58
A szabadalmi rendszerben 1994-ben történt jelentős jogszabályi
módosí�tásokat megelőzően a gyógyszeripar területén az eljárások
voltak szabadalmazhatóak, amivel a gyógyszerek vonatkozásában
a közvetett szabadalmi rendszer érvényesült a magyar szabadalmi
jogban.59 Megoldást jelenthetne az evergreeningre, ha az innovatí�v
gyógyszeripari gyártók számára – hasonlóan a közvetett szabadalmi rendszerhez – elsősorban az eljárási szabadalom lehetősége lenne biztosí�tva. Az eljárások mellett vagylagosan állhatnának oltalom
alatt a termékek is, azzal, hogy amennyiben a termék a fenti eljárási
szabadalom hatálya alatt áll, külön termékoltalmat nem szerezhetne. Ekkor a bejelentő eldönthetné, hogy eljárási- vagy termékoltalmat kí�ván szerezni adott gyógyszer vonatkozásában.
Termékek körében továbbra is értelmezhetőek lehetnének a berendezések és a hatóanyagok, amennyiben megfelelnek a szabadalmazható találmányi kritériumoknak. Megfontolandó lenne ugyanakkor, hogy a jövőben, a szabadalmazható találmányi hatóanyag körében olyan gyógyszer-hatóanyag kifejlesztése nyerjen csupán értelmezést, amely nem egy már fennálló szabadalmazott hatóanyag
másodlagos szabadalmán alapszik.
Mindezt szem előtt tartva, az újonnan kifejlesztett hatóanyagokra vonatkozó – gyógyszeripari termékoltalmi – szabadalom a bejelentés közzétételével keletkezhetne, az oltalom hatálya visszahatna
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a bejelentés napjára. A bejelentéssel keletkező oltalom viszont ideiglenes lehetne. Az új hatóanyag, mint találmány ugyanis nyilvánvalóan megfelel az újdonság és feltalálói tevékenység szabadalmazhatósági követelményének, kérdéses azonban az ipari alkalmazhatósága. Fontos és nem elhanyagolható követelménye ugyanis a szabadalmazott találmánynak, hogy hasznosí�tható legyen, vagyis kereskedelmi értékkel bí�rjon. Habár expressis verbis a gazdasági érték
mint kritérium nem jelenik meg a törvényben, a szabadalom terjedelméből – amely a hasznosí�tást jelenti – és a hasznosí�tási kényszerengedélyek szabályaiból arra a következtetésre lehet jutni, hogy a
találmánynak gazdasági értékkel kell bí�rnia ahhoz, hogy szabadalom óvja. Azzal azonban, hogy az Szt. szerint a termék anyag lehet,
a Gytv. szerint pedig a hatóanyag olyan anyag vagy azok keveréke,
amely valamely – tágan értelmezett – betegség kezelésére alkalmas,
a hatóanyag korlátozottan, feltételhez kötötten értelmezhető anyagként, végső soron szabadalmazható termékként – találmányként.
Csupán akkor válik de facto, feltétel nélküli anyaggá, ha eljut a betegekhez. A betegségek gyógyí�tása ugyanis nem alapulhat elméleti
jellegű tételeken, í�gy az azok gyógyí�tására való alkalmasságot sem
lehet gyakorlati használat, vagyis a gyártás megkezdése nélkül értelmezni.
Erre tekintettel a szabadalom véglegessé akkor válhatna és a találmányra szabadalmat a bejelentő akkor kaphatna, ha a termék
forgalomba hozatala is megtörténik. Í�gy végleges szabadalom esetében biztosí�tott lenne számára a 20 éves oltalom, mint TRIPS követelmény.
Mindemellett az innovatí�v gyártók számára ösztönző erőt kellene biztosí�tani ahhoz, hogy a szabadalmakkal ne az oltalmi idő meghosszabbí�tására törekedjenek, hanem innovatí�v tevékenységet folytassanak. Ennek alapját a jogszabályi háttér módosí�tása biztosí�thatja, vagyis az ösztönző erő uniós és állami beavatkozáson alapulhatna. A jogszabályi változtatás legmegfelelőbb eszköze uniós szinten
rendelet, hazai szinten pedig törvény lehetne.
A jogszabályi motiváció irányát tekintve kettős jelleget ölthetne.
Negatí�v motiváció esetén pénzbí�rsággal kellene számolnia a gyártónak, mí�g pozití�v ösztönzés esetén a gyártó többletbevételekhez
juthatna akár nemzeti-, akár uniós támogatások révén. Az optimális csomag kettős hatású: bí�rságoló jellegű a szabályokkal visszaélés
esetén, támogató jellegű azok betartása esetén.
Ennek megfelelően uniós/állami támogatásban részesülhetne az a
gyógyszeripari gyártó, amelyik szabadalmazott találmánya az Európai Unió és a nemzetgazdaság éves bevételéhez meghatározott százalékkal hozzájárul.60 Az a gyógyszeripari gyártó, amelyik a szabadalmi bejelentésben szereplő találmányának hasznosí�tását a bejelentés napjától számí�tott 4 éven belül nem kezdené el, pénzbí�rsággal61 válna sújthatóvá és a szabadalomért kapott uniós vagy állami
támogatás visszafizetésére lenne köteles.62
6. Az adatkizárólagosság
A gyógyszeripari találmányok piaci védelmét nem csupán a szabadalmak biztosí�tják. Az európai uniós normáknak megfelelően a szabadalmakhoz tapadó adatkizárólagosság intézménye – mint a piaci kizárólagosság meghosszabbí�tására irányuló stratégia eszköze –
szintén kiemelt jelentőségű az innovatí�v gyógyszerek szabadalmának gazdasági hatásának vizsgálatában.
Az adatkizárólagosság Európai Uniós követelményként jelenik
meg, az Európai Parlament és a Tanács az emberi felhasználásra
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv
módosí�tásáról szóló 2004/27/EK irányelve alapján – az 52/2005.
EüM rendelet szerint, Magyarországon a forgalomba hozatalra már
engedélyezett generikus gyógyszer csak akkor hozható ténylegesen
forgalomba, ha a referencia-gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét követő 10, illetve 11 év már eltelt.63
Mindez akként valósul meg, hogy a forgalomba hozatali engedély
megadását követő 8 éves időtartam alatt a generikus gyártó nem hivatkozhat a generikus készí�tmény molekulájának a referenciaké2017
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szí�tménnyel azonos kémiai és biológiai hasznosí�thatóságára, vagyis
a generikus gyógyszer innovatí�v gyógyszerrel való bioegyenértékűségére.64 Az ezt követő 2 éves időtartam alatt a generikus gyártó
már hivatkozhat az innovatí�v gyártó preklinikai- és klinikai vizsgálatainak eredményeire, ugyanakkor nem léphet be a piacra az innovatí�v gyógyszer generikus változatával. Végső soron a 10 éve eltelte
után kap lehetőséget a generikus gyártó a piaci belépésre, de kizárólag akkor, ha az innovatí�v gyártó nem kér még 1 év védelmet.65
Fentiekre tekintettel megállapí�tható, hogy az adatkizárólagosság
olyan független védelmi eszköz, amely lényegében a találmány piaci védelmét biztosí�tja azzal, hogy annak ideje alatt megakadályozza
a találmány generikus gyártók általi piaci felhasználását. Kiemelendő azonban, hogy az adatkizárólagosság nem azonos más védelmet
biztosí�tó jogi eszközökkel, különösen nem a szabadalmakkal.66
Az adatkizárólagosság jogintézményében foglalt aggály gyakorlati megvalósulásának szemléltetésére alkalmas az AstraZeneca által
a Losec elnevezésű kapszula forgalomba hozatali engedélyének vis�szavonására irányuló kérelmével megvalósí�tott helyzet. A kizárólagossági jog biztosí�totta időtartam alatt az AstraZeneca abszolút jogokkal rendelkezett az engedélyezéshez csatolni szükséges farmakológiai-, toxikológiai- és klinikai vizsgálati adatok tekintetében.
Mindez azt jelenti, hogy kizárólag a gyártó számára volt biztosí�tva
annak lehetősége, hogy ezen adatokat használja. A kizárólagossági
jog biztosí�totta védelmi időtartam alatt akként döntött, hogy a Losec
kapszulát a továbbiakban nem forgalmazza. Ezzel egyidejűleg a generikus gyártók számára a forgalomba hozatali engedély hozzáférhetőségének lehetősége is megszűnt.67
Jogi aggály ezen lépés tekintetében a gyógyszerekhez kapcsolódó közegészség védelmével és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatban merül fel. Amennyiben ugyanis egy innovatí�v gyártó úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kí�ván élni a gyógyszer forgalmazásának lehetőségével, a forgalomba hozatali engedély megadását megelőző- és annak alapjául szolgáló vizsgálati adatok nem
válnak megismerhetővé a generikus gyártók számára, í�gy azok nem
tudnak belépni a piacra. Ennek következtében az innovációra gyakorolt gazdasági hatásuk előnyei sem mutatkoznak meg, az innováció lassulhat, amitől azonban – a fent megtett összefüggések értelmében – a gazdaság- és a közegészség minőségi növekedésének lassulása várható. Az innovatí�v gyártó lényegében egyetlen stratégiai
döntésével az egész gazdaságot befolyásolhatja.
Ennek okán a jelenlegi szabályozás változatlan formában történő fenntartása nem célszerű, hiszen a technológiai tényezők fejlődése sem indokolja a hosszabb időtartamú védelmet. A túl hosszú
kizárólagossági idő adott esetben nem hat ösztönzően, empirikus
kutatások szerint is sokkal inkább arra törekednek a gyártók, hogy
azt fenntartsák ahelyett, hogy a K+F-et – í�gy az innovációt – erősí�tenék.68 Az innováció szempontjából szükséges, hogy a találmány védelme biztosí�tott legyen, tekintettel a gyógyszeripar speciális jelle
gére is. A K+F és innovációs folyamatok ugyanis olyan jelentős erővel bí�rnak, amelyeknek nem csupán a gazdaság, de a tudomány területén is serkentő hatásuk van. A tudományos előrelépések pedig
az egész társadalom érdekét szolgálják, hiszen ezeknek köszönhetően elérhető a folyamatos fejlődés, végső soron alkalmasak nemcsak
adott nemzet, hanem Európa gazdasági fellendülésének előmozdí�tására.
Az adatkizárólagosság és a szabadalmi oltalom kapcsolatának relációjában megállapí�tható, hogy a szabadalmak védelmet biztosí�tanak az innovatí�v gyártók számára, olyan találmányok tekintetében,
amelyek rendelkeznek az újdonság – nem egyértelműség – használhatóság hármas feltételekkel. Ezzel szemben, az adatkizárólagosság
a találmánnyal kapcsolatban felmerült azon kiadások miatti gazdasági védelemre koncentrál, amelyek a befektetett idő és a szükséges
pénzügyi források felhasználásával az új találmány biztonságos és
hatásos voltát hivatottak megteremteni.
Az adatkizárólagosság tekintetében ezért megfontolandó lenne,
ha ezek a szabályok egyáltalán nem vagy szűkebb időtartamban élnének, mivel a 8+2+1 éves formula (11 év) túlzottan hosszú idő.
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Célszerű lenne az adatkizárólagosság tekintetében – az Amerikai
Egyesült Á� llamok jogrendszeréhez hasonlóan, az Európai Unió szabályanyagának vonatkozásában is – különböző csoportok felállí�tása,
meghatározott kizárólagossági idővel, úgy mint:
a) árva gyógyszerre,
b) gyermekgyógyászati célokra,
c) másodlagos szabadalmon alapuló új hatóanyagra, és
d) új indikációkra vonatkozó kizárólagossági idő, ha az nélkülözhetetlen és szükséges.69
A kizárólagosság időtartama esetében a maximum 8 év lehetne
irányadó, de az egyes csoportokon belül a szabályozás eltérő időtartamot is megadhatna.
Az árva gyógyszer és a gyermekgyógyászati célok védelme kiemelt jelentőségű, azért azok nevesí�tett védelme indokolt.
A másodlagos szabadalmon alapuló új hatóanyag oltalma azonban olyan lehetőség, amellyel a generikumok piacra kerülése akadályozottá válik, ezért olyan rendelkezések szükségesek, melyek alkalmasak ennek kiküszöbölésére. A szabadalmakra is kiterjedő TRIPs
szabályai szerint szabadalmazható minden találmány, akár termék,
akár eljárás legyen az.70 A TRIPs – és az Szt. – nem adja meg azonban
a találmány fogalmát, annak ellenére, hogy a szabadalmazásnak előfeltétele annak tisztázása. Hazánkban az Szt. Preambulumából megállapí�tható, hogy a találmánynak olyan műszaki szellemi alkotásnak
kell lennie, amely a technikai fejlődést is jelentősen előmozdí�tja.71
Mindebből viszont megállapí�tható az is, hogy amennyiben jelentős
előrelépést nem valósí�t meg a megoldás, nem minősülhet szabadalmazható találmányként. Célravezető lenne, ha a másodlagos szabadalom hatálya alatt álló, továbbfejlesztett hatóanyag csak rövid idejű, időleges védelemben, ilyen kizárólagosságban részesülhetne. Ezzel a szabadalmazás köréből kiszorulna és az innovatí�v gyártók csak
a valóban új hatóanyagok tekintetében részesülhetnének szabadalmi oltalomban.
A gyógyászati alkalmazás szabadalmazására vonatkozó rendelkezések ugyanakkor több szempontból aggályosak. Ilyenkor ugyanis már ismert alapmegoldásról van szó, amely adott esetben hatályos szabadalom alatt is áll, az újdonság ténye í�gy megkérdőjelezhető. Mindemellett az új indikáció szabadalmazása nem megfeleltethető azon követelménynek, amely szerint a szabadalmi bejelentésben a találmányt fel kell tárni. A gyógyászati alkalmazások szabadalma az innovatí�v gyártók oldaláról a stratégiai szabadalmazás
egyik kiemelkedő eszköze lehet. Megfontolandó lenne éppen ezért
ezen szabályok hatályon kí�vül helyezése, tekintve, hogy ilyen módon
egy akár már nem hatályos szabadalom éleszthető újjá, időben korlátlanul, szabadalmak végtelen láncolatának biztosí�tva lehetőséget.
Megjegyzendő, hogy a TRIPs alapján sem áll fenn semmilyen
nemzetközi kötelezettsége hazánknak arra, hogy a gyógyászati alkalmazást is oltalmazza.72
Célszerű lenne, ha ehelyett az új gyógyászati eljárást más módon
jutalmazná a jogalkotó, í�gy például egyszeri állami támogatással,
esetleg adó- vagy más tí�pusú kedvezmény nyújtásával.
7. Következtetések és kitekintés

Az innovatí�v gyógyszerek szabadalmával fennálló aggályos helyzet feloldásakor, kiemelkedő jelentőséggel bí�r az iparjogvédelem és
a versenyjog egymással rivalizáló vagy egymást kiegészí�tő jellegű
kapcsolatának meghatározása.73 Az iparjogvédelem – í�gy a szabadalmak – a vizsgált esetek relációjában ugyanis ex ante jelleggel képesek a jogvédelem ellátására, a versenyjog azonban már csak a beállt hátrányos piaci helyzet reparálására képes, ex post jelleggel.
Habár a gazdasági élet legtöbb területén ezen szabályok párhuzamos, egymást kiegészí�tő jelenléte figyelhető meg, a szabadalmak
biztosí�totta monopolhelyzet nem minden esetben egyeztethető ös�sze a versenyjogi szabályokkal. Tekintettel ugyanis arra, hogy a versenyjog alapelve a jogellenes monopolhelyzet kizárása vagy megszüntetése, addig az iparjogvédelem a szabadalmak nyújtásán keresztül éppen a monopolhelyzet fenntartásával igyekszik a szabadaInfokommunikáció és jog
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lom jogosulti pozí�ciójában szereplő piaci szereplőket védelmezni.74
Annak ellenére, hogy csoportmentesí�tési rendeleteken keresztül az
egymással konkuráló jogterületek harmonizációja megvalósí�tható,75 a gyógyszeripari innovatí�v és generikus gyártók között feszülő
ellentétes érdekek feloldása ilyen eszközökkel nem megoldott.
É� ppen ellenkezőleg, az innovatí�v gyártók ugyanis a szellemi tulajdonjoguk védelmére alkalmas – leginkább a szabadalmi jog által
biztosí�tott – eszközöket használják fel annak érdekében, hogy piaci jelenlétüket meghosszabbí�tsák. Annak ellenére, hogy a szellemi
tulajdonjog védelme a gazdasági fellendülés szempontjából kiemelt
jelentőséggel bí�r, a gyakorlatban a helyzet kiküszöbölése jellemzően, de nem kizárólag versenyjogi eszközökkel történik.
Mindez azonban a jogalkalmazás területén fellépő ellentétekhez
vezethet.76
A két jogág egymáshoz való viszonya és a feltárt aggályok alapján
elsődlegesen az iparjogvédelmi szabályokat reformálása lenne célravezető. Az iparjogvédelem biztosí�totta szabadalmi oltalom nélküli
innovatí�v szellemi tevékenység hiányában ugyanis a verseny feltételei sem állnának fenn, nem alakulhatna ki olyan védendő újdonság,
amely további fejlesztésekre sarkalná a piaci szereplőket, végső soron a fogyasztóknak biztosí�tandó előnyök sem valósulnának meg.
Minderre tekintettel olyan hosszú távú stratégia kidolgozása
szükséges, amely az iparjogvédelem és a versenyjog elveinek és a
megváltozott gazdasági helyzetnek is megfelel.
Megállapí�tható, hogy a szabadalmi rendszer a gyógyszeripar területén az innováció védelmének fontos eszköze. A gyógyszeripar
területén különösen jelentős a szabadalmazási tevékenység, a gyártók ugyanis bevételeiknek nagy részét visszaforgatják a K+F-be.
Ennek ellenére az elmúlt évek statisztikai adatai alapján a szabadalmak száma csökken. Jelen környezetben az innovatí�v gyártók a
szabadalmakat – jogszabály biztosí�totta lehetőségükkel élve – leginkább a piaci helyzetük fenntartására használják, alvó szabadalmakat hozván létre. Ezen stratégiai szintű lépések a hosszabb idejű
védelem megszerzésére irányulnak, amelynek oka a beruházási-fej-

lesztési költségek megtérí�tése és a generikus gyártók piacról való
kiszorí�tása. A generikumok azonban az árképzési folyamatokon keresztül alkalmasak az innovációs tevékenység, a szabadalmazás és
ilyen módon a gazdasági fejlődés ösztönzésére. Ebből következőleg
piacról kiszorí�tásuktól a fejlődés lassulása várható.
Európa gazdasága és versenyképessége a tagállamok helyzetétől
jelentősen függ. Mindezzel összhangban, az uniós szintű egységes
szabadalmi rendszer kiépí�tése alkalmas lehet azon jogszabályi rendelkezések hiányosságai által okozott visszaélések orvoslására, amelyek a dolgozatban is megfogalmazásra kerültek. Az egységes hatályú
európai szabadalmi rendszer felállí�tása mellett, megfontolandó lenne uniós és ezen keresztül állami jogalkotás lefolytatása, figyelemmel az innováció gazdaságra gyakorolt hatására. Magyarország, mint
az Európai Unió tagállama akként járulhat hozzá az innováció ösztönzéséhez, hogy az ország területén a generikus gyártást szélesebb
körben védelmezi. Erre tekintettel a piaci helyzethez igazí�tott szabadalmi rendszer felállí�tása lenne indokolt a gyógyszerek vonatkozásában – kiemelve az eljárási- és termékoltalmi szabadalmak megreformálásának szükségességével. A szabadalmi rendszer szabályainak szigorí�tásával egy olyan szabályozási struktúra kerülhetne kiépí�tésre, amelyben a generikumok piacra lépésének korlátozó tényezői a minimálisra redukálódnának. A szabadalmi stratégiák ilyen
módú kiszorí�tásával az innovatí�v gyártók pedig várhatóan új megoldásokra összpontosí�tanának majd. Egy lehetséges utat jelentene ebben az esetben a biotechnológiai fejlesztésekre és szabadalmazásra
összpontosí�tás, amelyhez azonban további jogszabályi változtatások
válnának indokolttá. A biotechnológia ugyanis magában hordozza a
gyógyszeripari innováció lehető legszélesebb körben történő megvalósí�tásának lehetőségét, ezzel egyidejűleg a betegségek gyógyí�tásában és a kutatás-fejlesztésben is új dimenziókat nyithat meg.
Figyelemmel fenti érvekre, az innovatí�v gyógyszerek szabadalma
mind a nemzetgazdaságra, mind az Unió gazdaságára pozití�v hatást
gyakorolhatna, és a versenyképes, tudáson és innováción alapuló
gazdaság kiépí�téséhez nagyban hozzájárulhatna.
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