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Wstęp 

Zagwarantowanie wysokich standardów skuteczności i bezpieczeństwa produktów 

leczniczych oraz ich powszechnej dostępności stanowi ważny cel polityki zdrowotnej 

realizowanej na poziomie unijnym oraz krajowym. W tym kontekście ogromne znaczenie ma 

odpowiednio zaprojektowany system prawny, który powinien uwzględniać wiele 

przeciwstawnych interesów i wartości. Obecny model, którego centralnym elementem jest 

ochrona patentowa farmaceutyków, zdaje się zapewniać niezbędną równowagę. Prawna 

wyłączność na ekonomiczną eksploatację wynalazku stanowi zachętę dla przedsiębiorców 

innowacyjnych do inwestowania w działalność badawczo-rozwojową i opracowywanie 

nowych leków. Czasowe ograniczenie tego monopolu umożliwia natomiast pojawienie się na 

rynku konkurencji ze strony producentów generycznych. System patentowy nie jest idealny i

wymaga korekty. Jednak nawet najbardziej dopracowany reżim prawny może stać się 

przedmiotem nadużyć. Przeciwdziałanie takim praktykom stanowi poważne wyzwanie 

zarówno dla organów stanowiących prawo, jak i tych, które to prawo egzekwują. 

Strategiczne korzystanie z praw wyłącznych w celu wykluczenia innych podmiotów z 

rynku to niezwykle aktualny problem występujący na styku prawa własności intelektualnej i 

prawa konkurencji. Negatywne konsekwencje tego zjawiska są szczególnie wyraźne w tak 

doniosłym z punktu widzenia interesu publicznego obszarze, jakim jest rynek produktów 

leczniczych. Opóźnienie konkurencji cenowej ze strony produktów odtwórczych sprawia, że 

zarówno budżety państw, jak i pacjenci zmuszeni się do ponoszenia nadmiernie wysokich 

kosztów farmakoterapii. Problemy te zostały dostrzeżone także w Unii Europejskiej, o czym 

świadczą liczne działania podjęte w ostatnich latach przez Komisję, zmierzające do 

zapewnienia właściwego funkcjonowania konkurencji na tym rynku. 

Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza zjawiska strategicznego wykorzystywania

instrumentów ochrony patentowej na rynku produktów leczniczych stosowanych u ludzi z

perspektywy prawa patentowego oraz prawa konkurencji. Przedstawienie poszczególnych

strategii stosowanych przez przedsiębiorców innowacyjnych w celu opóźnienia konkurencji 

ze strony producentów generycznych zostanie poprzedzone omówieniem genezy oraz

obecnego kształtu ochrony patentowej produktów leczniczych. Zwrócę również uwagę na 

kierunek działań podejmowanych aktualnie przez Komisję Europejską oraz krajowe organy 

ochrony konkurencji w celu zwalczania takich praktyk.

Wskazane zagadnienia poddałam analizie z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że z uwagi na brak konsensusu państw członkowskich w sprawie 
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ustanowienia patentu europejskiego o jednolitym skutku, unijna regulacja dotycząca 

wynalazków wciąż ma charakter fragmentaryczny. Dlatego charakterystyka zasad ochrony 

patentowej produktów leczniczych, przedstawiona w rozdziale pierwszym, bazuje na

postanowieniach Konwencji monachijskiej o udzielaniu patentów europejskich oraz,

stanowiącej jej uzupełnienie, regulacji krajowej. Ingerencja prawa UE w omawianej 

dziedzinie ogranicza się do unormowania dwóch szczególnych instytucji: dodatkowego 

świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych oraz  

tzw. klauzuli Roche-Bolar.

W rozdziale drugim zostały przedstawione niektóre strategie stosowane przez 

przedsiębiorców farmaceutycznych w celu wydłużenia wyłączności rynkowej swoich 

produktów, a tym samym opóźnienia wejścia na rynek leków oferowanych przez 

producentów generycznych. Punkt wyjścia dla tych rozważań stanowią dane zgromadzone 

przez Komisję Europejską w toku badania sektorowego przeprowadzonego w latach  

2008-2009. Dokonałam również oceny postulatów zmian systemowych, wskazywanych przez 

Komisję jako możliwe rozwiązania zaobserwowanych problemów. 

Rozdział trzeci poświęciłam analizie sygnalizowanych strategii w świetle prawa 

konkurencji Unii Europejskiej. Przedstawienie najnowszej praktyki decyzyjnej Komisji oraz

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących antykonkurencyjnych zachowań 

przedsiębiorców farmaceutycznych zostało poprzedzone krótką charakterystyką unijnych 

reguł konkurencji oraz zarysowaniem skomplikowanych relacji zachodzących pomiędzy 

prawem konkurencji i prawem własności intelektualnej. 

Praca magisterska uwzględnia stan prawny na dzień 14.06.2014 r. 
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Rozdział 1. 

Ochrona patentowa produktów leczniczych na gruncie prawa polskiego i europejskiego

(…)

1.2.2. Produkty referencyjne i generyczne

Prawo farmaceutyczne określa zasady dotyczące wielu rodzajów produktów 

leczniczych, jednak z uwagi na tematykę pracy zasadnicze znaczenie ma podział na produkty 

referencyjne, zwane również innowacyjnymi lub oryginalnymi, oraz ich odpowiedniki, czyli 

produkty generyczne (odtwórcze). Również w tym przypadku definicje zawarte w polskiej 

ustawie oraz unormowania dotyczące okresu wyłączności danych odpowiadają analogicznym 

postanowieniom dyrektywy farmaceutycznej.

Zgodnie z art. 2 pkt 35 lit. b) pr. farm. produktem referencyjnym jest produkt

leczniczy dopuszczony do obrotu na podstawie pełnej dokumentacji. Możliwość 

komercjalizacji leku innowacyjnego zależy od wyników szczegółowych badań 

toksykologicznych i farmakologicznych oraz prób klinicznych a także pomyślnego przejścia 

standardowej procedury dopuszczenia do obrotu1. Wieloletnie prace badawczo-rozwojowe

nad opracowaniem nowego leku znajdują zwykle odzwierciedlenie w jego cenie, zwłaszcza 

jeżeli produkt chroniony jest patentem gwarantującym uprawnionemu ograniczony w czasie 

monopol prawny. Odrębnym instrumentem ochrony oryginalnych produktów leczniczych jest 

tzw. wyłączność danych (ang. data exclusivity), która zakazuje podmiotom trzecim

odwoływania się przez określony czas do dokumentacji rejestracyjnej leku referencyjnego. 

Stosownie do art. 15 ust. 1 pkt 3 pr. farm. ochrona danych rejestracyjnych trwa co do zasady

8 lat 2 . Po tym okresie następuje dwuletni okres wyłączności rynkowej (ang. market

exclusivity), w którym możliwa jest wprawdzie rejestracja produktu odtwórczego, jednak bez 

prawa do wprowadzania go do obrotu. W doktrynie wskazuje się, że praktyczna doniosłość 

instytucji wyłączności danych ogranicza się do przypadków, w których prawo z patentu oraz 

1 W. Zieliński, Komentarz do art. 2 pkt 35 lit b. (w:) M. Kondrat (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz,
Warszawa 2009, s. 101.
2 Zgodnie z art. 15 ust. 3 pr. farm. okres wyłączności danych może zostać wydłużony o dodatkowy rok, jeżeli w 
takcie pierwszych ośmiu lat uprawniony uzyska pozwolenie na dodatkowe wskazania terapeutyczne, które w 
ocenie organu uprawnionego do wydania pozwolenia stanowią znaczące korzyści kliniczne. 
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dodatkowego świadectwa ochronnego wygasają przed upływem tej szczególnej ochrony 

dokumentacji3.

Odpowiednikiem referencyjnego produktu leczniczego w myśl art. 15 ust. 8 pr. farm. 

jest produkt posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych oraz taką 

samą postać farmaceutyczną jak produkt referencyjny, którego biorównoważność wobec 

referencyjnego produktu leczniczego została potwierdzona odpowiednimi badaniami 

biodostępności. Z uwagi na brak definicji legalnej pojęcia „biorównoważność”, termin ten 

rozumiany jest w doktrynie jako brak znaczących różnic w stężeniu oraz stopniu wchłaniania, 

metabolizmu i rozkładu substancji czynnej w organizmie pacjenta 4 . Innymi słowy lek 

odtwórczy może różnić się od swojego pierwowzoru substancjami pomocniczymi, musi 

jednak charakteryzować się analogiczną skutecznością i bezpieczeństwem 5 . Generyki

stanowią więc w istocie substytuty leków oryginalnych. Nie posiadają one zdolności 

patentowej i mogą zostać wprowadzone do obrotu dopiero po upływie okresu prawnej 

wyłączności produktów referencyjnych, zapewnionej tym ostatnim przez prawo patentowe 

oraz inne środki ochrony takie jak dodatkowe świadectwa ochronne oraz wyłączność danych. 

Pojawienie się na rynku leków odtwórczych przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów 

farmakoterapii, ponieważ cena, po której są one wprowadzane do obrotu jest średnio o 25 % 

niższa od poprzedniej ceny produktów innowacyjnych6. Producenci leków generycznych nie

są bowiem zobowiązani do przedstawienia wyników badań przedklinicznych i klinicznych w 

celu uzyskania niezbędnego pozwolenia, co pozwala im zaoszczędzić istotną część kosztów 

wprowadzenia produktów na rynek.

1.3. Specyfika rynku produktów leczniczych

Rynek produktów leczniczych pod wieloma względami różni się od innych gałęzi 

handlu. Jest on nie tylko wysoce innowacyjny, ale też ściśle regulowany. Taki stan rzeczy to 

konsekwencja występowania szeregu wzajemnie sprzężonych i często przeciwstawnych 

wartości i interesów, których odpowiednie wyważenie należy do zadań ustawodawcy. 

3 Ż. Pacud, Ochrona patentowa produktów leczniczych, Warszawa 2013, s. 34-35.
4 B. Jendryczko, Komentarz do art. 15 (w:) L. Ogiegło (red.), Prawo farmaceutyczne. Komentarz, Warszawa
2010, s. 165-166. J. L. Guzmán, Generic drugs: Areas of uncertainty and reasonable discrepancies,
Pharmaceuticals Policy and Law 2011, nr 1/2, s. 58.
5 A. García-Arieta, J. Gordon, Bioequivalence Requirements in the European Union: Critical Discussion, The
AAPS Journal 2012, nr 4, s. 739.
6 Badanie sektora farmaceutycznego przeprowadzone przez Komisję Europejską, wersja ostateczna z 8 lipca 
2009 r., s. 10. Streszczenie sprawozdania z badania sektora farmaceutycznego dostępne jest na stronie 
internetowej http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/communication_pl.pdf.
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Podstawowym dobrem zasługującym na ochronę prawną jest fundamentalne prawo człowieka 

do zdrowia, rozumiane współcześnie jako prawo do dostępu do najwyższego standardu 

ochrony zdrowia7. Jego realizacja możliwa jest m. in. poprzez zapewnienie powszechnego 

dostępu do bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych, co znajduje odzwierciedlenie 

w prowadzonej przez państwo polityce lekowej. Dostępność leków determinuje m. in. ich 

cena, która z kolei w znacznym stopniu zależy od istnienia konkurencji na rynku. Prawa 

własności intelektualnej tę konkurencję ograniczają, umożliwiając uprawnionemu ustalanie 

cen na wysokim poziomie. Istnieje pokusa, by powyższe wartości oceniać przez pryzmat 

hierarchii ich ważności. Jednak proste stwierdzenie, że ochrona interesów jednej strony 

odbywa się kosztem drugiej byłoby zbyt powierzchowne, gdyż istniejące pomiędzy nimi 

korelacje są o wiele bardziej złożone. Należy w szczególności pamiętać o tym, że czasowy 

monopol patentowy pozwala ekonomicznie uzasadnić inwestowanie środków w 

opracowywanie nowych leków, przyczyniając się do stałego podwyższania poziomu opieki 

zdrowotnej8.

Cechą charakterystyczną rynku produktów leczniczych jest specyficzny układ 

występujących na nim grup interesów. Po stronie podażowej rysuje się podział na dwa 

zasadnicze rodzaje podmiotów: producentów leków oryginalnych oraz przedsiębiorców 

oferujących leki generyczne. Ta dychotomiczna, przynajmniej na pozór, struktura jest 

bezpośrednią konsekwencją objęcia farmaceutyków ochroną patentową. Wytwórcy 

produktów innowacyjnych, skoncentrowani na opracowywaniu i komercjalizowaniu nowych

leków, ponoszą na ten cel ogromne nakłady. Średni koszt wprowadzenia nowego leku na 

rynek szacuje się na ponad 800 mln dolarów9, zaś proces ten trwa od 10 do nawet 20 lat10. Z

kolei stosunkowo niskie koszty wytworzenia produktu leczniczego11, przy światowej wartości 

7 Prawo do zdrowia jest przedmiotem regulacji licznych aktów prawnych, zarówno o charakterze
międzynarodowym, jak i wewnętrznym. Należą do nich m. in. art. 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
art. 12 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych czy art. 35 Karty Praw 
Podstawowych. W ustawodawstwie polskim prawo do zdrowia zagwarantowane jest w art. 68 Konstytucji RP.
8 M. Skwarzyński, Granice własności intelektualnej w prawie farmaceutycznym w kontekście prawa człowieka 
do ochrony zdrowia (w:) M. Załucki (red.) Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym,
Warszawa 2010, s. 76.
9 A. DiMasi, R. W. Hansen, H. G. Grabowski, The price of innovation: new estimates of drug development costs,
Journal of Health Economics 2003, nr 2, s. 166, 180-181; M. Gomułka, Własność intelektualna jako kapitał a 
korzyści i koszty patentowania (w:) M. A. Waresa (red.), Własność intelektualna. Wybrane aspekty ekonomiczne,
Warszawa 2009, s. 109-110.
10 M. Dickson, J. P. Gagnon, Key Factors in the Rising Cost of New Drug Discovery and Development, Nature
2004, nr 3, s. 417-419.
11 Koszt produkcji leków odtwórczych jest zwykle niższy od produktów referencyjnych od 30 do 80 %. Dane za: 
raport Deloitte, 2013 Global life sciences outlook: Optimism tempered by reality in a ‘new normal’, Deloitte
USA 2012, s. 6-7.
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rynku farmaceutycznego na poziomie 1 biliona dolarów z perspektywą stałego wzrostu12,

stanowią istotną zachętę dla innych przedsiębiorstw do zaangażowania się w jego 

dostarczanie. Wprowadzenie odpowiedników na rynek możliwe jest jednak dopiero po 

wygaśnięciu ochrony patentowej produktu oryginalnego, co umożliwia producentom leków 

innowacyjnych zwrot inwestycji i osiągnięcie zysku. 

Obok przedsiębiorców ważnym uczestnikiem omawianego rynku są także rządy, 

posiadające zróżnicowane priorytety polityczne w dziedzinie farmaceutyków. Interesy państw 

uboższych, dążących do obniżenia środków budżetowych przekazywanych na refundację 

leków, będą najczęściej zbieżne z interesami producentów leków generycznych, którzy 

przyczyniają się do zwiększenia konkurencji na rynku i obniżenia cen. Powyższą zależność 

dobrze ilustrują naciski krajów rozwijających się na rozwój systemu licencji 

przymusowych 13 . Natomiast państwa wysoko rozwinięte, zwłaszcza te, w których 

przedsiębiorcy innowacyjni podlegają opodatkowaniu, cenić będą skuteczną ochronę 

patentową produktów oryginalnych, wspierając inwestycje przemysłu farmaceutycznego w 

dziedzinie badań i rozwoju14.

W końcu należy podkreślić, że istotna specyfika dotyczy też strony popytowej. 

Znaczna część kosztów farmakoterapii ponoszona jest bowiem nie przez konsumenta 

końcowego, czyli pacjenta, lecz przez krajowy system refundacji. Ze względu na ingerencję 

państwa, ceny farmaceutyków są w znacznej mierze niezależne od mechanizmów rynkowych 

i stanowią efekt negocjacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Ponadto w odniesieniu 

do istotnej części rynku, w szczególności leków na receptę, konsument końcowy nie jest 

osobą, która dokonuje wyboru nabywanego produktu. Decyzję o zaordynowaniu konkretnego 

farmaceutyku podejmuje lekarz prowadzący terapię15.

Tworząc przepisy dotyczące produktów leczniczych ustawodawca powinien dążyć do 

zapewnienia równowagi pomiędzy interesami wskazanych grup podmiotów, gdyż ich 

współistnienie jest kluczowe dla odpowiedniego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

Odpowiednio zaprojektowany reżim prawny powinien uwzględniać wartości, które 

prawodawca ma obowiązek chronić a przy tym respektować prawa, których nie powinien bez 

12 Wydatki na produkty lecznicze w skali globalnej wyniosły 965 mld dolarów w 2012 r. i mają osiągnąć wartość 
ok. 1,2 biliona dolarów do 2017 r., dane za: raport IMS Institute for Healthcare Informatics, The Global Use of
Medicines: Outlook through 2017, 2013, s. 5. Wartość rynku europejskiego szacowana jest na 159,2 mld euro 
(211,4 mld dolarów), dane za: MarketLine Industry Profile: Pharmaceuticals in Europe, 2014, s. 7.
13 A. Kamperman Sanders, Compulsory Licensing and Public Health, Maastricht Journal of European and
Comparative Law 2004, nr 4, s. 337-346.
14 M. Krekora, Rynek leków a własność intelektualna, Zakamycze 2006, s. 18-19.
15 Badanie sektora farmaceutycznego…, s. 9.
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ważnego powodu ograniczać16. Realizacji tego celu będą służyć przede wszystkim normy 

prawne dotyczące opracowania, dopuszczenia do obrotu oraz wytwarzania bezpiecznych i 

skutecznych leków oraz zasady ochrony patentowej produktów innowacyjnych. Tak

określony zakres regulacji należy ponadto uzupełnić o przepisy z dziedziny prawa 

konkurencji służące eliminacji nadużyć na rynku. 

(…)

Rozdział 2. 

Strategiczne wykorzystywanie instrumentów ochrony patentowej w celu przedłużenia 

okresu wyłączności rynkowej produktów leczniczych 

(…)

5. Strategie stosowane w przemyśle farmaceutycznym w zakresie prowadzenia i 

rozwiązywania sporów 

5.1. Uwagi wstępne 

Omówione powyżej strategie patentowe nie wyczerpują wachlarza możliwości 

wykorzystywanych przez przedsiębiorców farmaceutycznych w celu zapewnienia 

oferowanym przez siebie produktom możliwie silnej pozycji na rynku. Komisja Europejska w 

swoim raporcie zwróciła uwagę na kolejny obszar potencjalnych nadużyć. Chodzi o wątpliwe 

z punktu widzenia zgodności z prawem konkurencji taktyki prowadzenia postępowań przed 

sądami i innymi organami oraz zawierania porozumień, których celem jest opóźnienie 

wprowadzenia konkurencyjnych produktów na rynek. Warto przy tym zauważyć, że 

stanowisko KE dotyczące ewentualnych nadużyć procedury sądowej przedstawione w 

ostatecznej wersji raportu jest mocno wyważone. Zdecydowanie więcej uwagi, zarówno na 

etapie prowadzonego dochodzenia, jak i po opublikowaniu raportu, poświęcono ugodom 

patentowym zawieranym pomiędzy producentami innowacyjnymi i generycznymi.  

16 M. I. Hunt, L. Kotis, Prescription drugs and intellectual property protection: finding the right balance
between access and innovation, Washington D.C. 2000, cyt. za: M. Krekora, Rynek leków…, s. 19.
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5.2.  Postępowania sądowe w złej wierze 

5.2.1. Nadużycie praw procesowych 

Problematyka nadużywania uprawnień procesowych jest literaturze oraz w 

orzecznictwie zagadnieniem spornym. Współcześnie zdaje się przeważać pogląd, że 

instytucja nadużycia prawa odnosi się nie tylko do prawa prywatnego, ale także publicznego, 

zaś samo nadużycie może dotyczyć zarówno uprawnień materialnoprawnych, jak i 

procesowych17. Należy przy tym stanowczo podkreślić, że nie chodzi tu o proste przeniesienie 

pojęcia nadużycia prawa podmiotowego na grunt prawa procesowego18. Instytucje te są od 

siebie niezależne i różnią się podstawą oraz charakterem prawnym19. Ogólna idea jest jednak

podobna – w obu sytuacjach mamy bowiem do czynienia z wykorzystaniem określonego 

instrumentu prawnego w sposób sprzeczny z celem, dla którego został on stworzony. Warto 

przy tym zauważyć, że zachowania kwalifikowane jako potencjalne nadużycie uprawnień 

procesowych mogą mieć dwojaki charakter. Nieuczciwe metody prowadzenia postępowania, 

np. składanie wprowadzających w błąd oświadczeń, mogą służyć osiągnięciu rozstrzygnięcia 

korzystnego dla danej strony sporu. Niekiedy jednak prowadzenie postępowania stanowi cel 

sam w sobie. W tym wypadku aktywność powoda może w szczególności polegać na 

wytaczaniu bezzasadnych powództw, połączonych z wnioskiem o zastosowanie środka 

tymczasowego w postaci zabezpieczenia roszczenia, oraz wykorzystywaniu przepisów

proceduralnych w celu przedłużenia postępowania. Czynności te są bez wątpienia uciążliwe 

dla pozwanego, gdyż zmuszają go do podjęcia efektywnej obrony, co wymaga czasu i 

środków. Praktyka wskazuje, że następstwem takich działań może być opóźnienie wejścia 

pozwanego przedsiębiorcy na rynek lub co najmniej osłabienie jego pozycji na tym rynku, co 

z kolei rodzi pytania dotyczące zgodności powyższych praktyk z prawem konkurencji20.

Prowadząc rozważania na temat kwalifikacji określonego zachowania jako nadużycia 

procedury sądowej, a tym bardziej ewentualnych konsekwencji z tego tytułu, nie można 

17 M. Plebanek, Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012, s. 71-74 i powołana 
tam literatura; S. Dudzik, Procesowe nadużycie prawa jako przesłanka naruszenia art. 102 TFUE, Europejski
Przegląd Sądowy 2013, nr 1, s. 17.; A. Łazarska, Zaufanie jako kategoria prawna w procesie cywilnym, Polski
Proces Cywilny 2011, nr 2; R. Szostak, Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za 
nadużycie środków ochrony procesowej, Przegląd Prawa Handlowego 2011, nr 2, s. 45. 
18 M. Pyziak-Szafnicka, Prawo podmiotowe (w:) M. Safjan (red.), System prawa prywatnego. Prawo cywilne –
część ogólna, Warszawa 2012, t. 1, s. 916-917.
19 M. Plebanek, Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym…, s. 53, 63 i 95.
20 S. Vezzoso, Towards an EU Doctrine of Anticompetitive IP-Related Litigation, Journal of European
Competition Law & Practice 2012, nr 6, s. 521. S. Dudzik, Procesowe nadużycie prawa …, s. 17.
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abstrahować od przysługujących każdemu człowiekowi praw podstawowych. Powszechnie 

uznanym prawem każdego człowieka, stanowiącym istotny element zasady demokratycznego 

państwa prawa, jest prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Znajduje ono wyraz w 

Konstytucji RP oraz w wielu dokumentach o charakterze międzynarodowym, m. in. w art. 6 

Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 14 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Fundamentalne znaczenie 

prawa do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu podkreślane jest 

także w prawodawstwie unijnym. Stanowi o tym art. 47 Karty Praw Podstawowych, której 

wraz z wejściem w życie traktatu z Lizbony nadano wiążącą moc prawną. Ułatwianie dostępu 

do wymiaru sprawiedliwości stanowi również jedną z podstawowych zasad współpracy w 

ramach Unii, wyrażoną w art. 67 ust. 4 TFUE21.

Z powyższych względów zarówno doktryna, jak i judykatura traktują problematykę 

dotyczącą „złośliwego procesowania się” z dużą dozą ostrożności. Sama instytucja nadużycia 

praw procesowych jest zresztą przedmiotem wielu rozbieżnych ocen. Przede wszystkim nie 

ma zgodności co do tego, czy o nadużyciu prawa można mówić już na etapie wytoczenia 

powództwa22. Zagadnienie to wykracza jednak poza zasadniczą tematykę niniejszej pracy. 

Przedmiotowo istotna, a zarazem niezwykle interesująca, jest natomiast ocena, czy określone 

czynności proceduralne mogą stanowić przesłankę naruszenia zakazu nadużywania pozycji 

dominującej, wyrażonego w art. 102 TFUE. Z uwagi na przyjętą systematykę pracy, 

rozważania na ten temat zostaną przedstawione w rozdziale trzecim.  

5.2.2. Praktyka prowadzenia sporów w złej wierze przez przedsiębiorców 

farmaceutycznych

5.2.2.1. Wszczynanie postępowań sądowych w celu odstraszenia konkurentów 

Ustalenia poczynione przez Komisję Europejską w trakcie badania sektora 

farmaceutycznego sugerują, że wszczynanie postępowań sądowych w sprawie naruszenia 

patentu mogło w niektórych przypadkach stanowić jedną ze strategii stosowanych przez 

przedsiębiorstwa innowacyjne w celu ograniczenia konkurencji ze strony producentów 

21 A. Grzelak, Komentarz do art. 67 (w:) A. Wróbel, D. Miąsik, N. Półtorak (red.), Traktat o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2012, t. I, s. 1025 i 1043.
22  Za taką interpretacją opowiadają się A. Góra-Błaszczykowska, Zasada równości stron…, s. 350 oraz
T. Cytowski, Procesowe nadużycie prawa, Przegląd Sądowy 2005, nr 5, s. 102. Przeciwko natomiast K. Osajda, 
Nadużycie prawa w procesie cywilnym, Przegląd Sądowy 2005, nr 5, s. 53 oraz M. Plebanek, Nadużycie praw 
procesowych… s. 72, 111-114.
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odpowiedników. W raporcie końcowym, którego wydźwięk jest zdecydowanie bardziej 

umiarkowany w porównaniu ze sprawozdaniem wstępnym, Komisja podkreśla jednak, że 

„sądowe egzekwowanie praw z patentu jest zgodne z prawem i stanowi jedno z praw 

podstawowych gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka – jest to 

skuteczny sposób zagwarantowania przestrzegania patentów”23. Jednocześnie zebrane dane 

wskazują, że motywacją, którą niejednokrotnie mogli kierować się powodowie niekoniecznie 

było uzyskanie rozstrzygnięcia co do meritum sprawy, lecz raczej zniechęcenie konkurentów 

do określonej działalności. Perspektywa udziału w długotrwałych i kosztownych 

postępowaniach przed sądami kilku państw może skutecznie odstraszyć producentów 

generycznych, zwłaszcza tych mniejszych. Nawet jeśli są oni przeświadczeni o swojej racji, 

występowanie gąszczy patentów oraz zgłoszeń wydzielonych a także niespójne orzecznictwo 

w poszczególnych państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej powodują 

niepewność co do wyniku postępowania24.

5.2.2.2.  Środki tymczasowe 

Przedsiębiorstwa dysponujące większymi środkami finansowymi mogą zdecydować 

się na podjęcie tego ryzyka, jednak nawet wówczas wszczęcie postępowania może opóźnić 

wprowadzenie ich farmaceutyków na rynek. Uprawniony z patentu może bowiem wystąpić o 

zastosowanie środka tymczasowego np. w postaci zakazu wytwarzania lub sprzedaży 

produktów zawierających chronioną substancję aktywną. Warto przy tym zaznaczyć, że 

możliwość uzyskania zabezpieczenia roszczenia w sprawach o ochronę praw własności 

intelektualnej jest obecnie standardem światowym. Artykuł 50 porozumienia TRIPS 

zobowiązuje członków Światowej Organizacji Handlu, aby umożliwili oni organom sądowym 

stosowanie szybkich i skutecznych środków tymczasowych w celu zapobieżenia zaistnieniu 

przypadków naruszania praw własności intelektualnej. Państwa członkowskie Unii 

Europejskiej są ponadto związane postanowieniami dyrektywy 2004/48/WE w sprawie 

egzekwowania praw własności intelektualnej25. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej dyrektywy mają one 

obowiązek zapewnić, aby organy sądowe mogły, na żądanie wnioskodawcy a) wystawić 

przeciwko domniemanemu naruszającemu tymczasowy nakaz sądowy, który ma zapobiec 

23 Badanie sektora farmaceutycznego…, s. 12.
24 Ulepszenie system patentowego w Europie, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3
kwietnia 2007 r., KOM (2007) 165, s. 7.
25 Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
egzekwowania praw własności intelektualnej, Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004 r., s. 45-86. 
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możliwym dalszym naruszeniom prawa własności intelektualnej, lub w razie kontynuowania 

domniemanych naruszeń tego prawa, tymczasowo tego zakazać i w miarę potrzeb poddać 

powtarzającej się karze pieniężnej, jeśli prawo krajowe takową przewiduje, lub w przypadku 

ich kontynuowania nakazać złożenie zabezpieczenia zapewniającego pokrycie strat 

poniesionych przez właściciela praw; (…) a także b) zarządzić zajęcie lub przekazanie 

towarów podejrzewanych o naruszanie prawa własności intelektualnej tak, aby zapobiec ich 

wprowadzeniu do obrotu lub przepływu w kanałach handlowych 26 . W odniesieniu do

powyższych środków, organy sądowe mają prawo żądania od wnioskodawcy dostarczenia 

dowodów, które upewniłyby je w wystarczającym stopniu, że wnioskodawca jest 

posiadaczem praw i to prawo wnioskodawcy jest naruszane lub takie naruszenie wkrótce

nastąpi. Na gruncie prawa polskiego powyższe przesłanki znajdują odzwierciedlenie w części 

drugiej kodeksu postępowania cywilnego, określającej zasady postępowania 

zabezpieczającego. W myśl przepisu art. 7301 §1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać 

każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes 

prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Z danych ujawnionych przez Komisję Europejską wynika, że wnioski o wydanie przez 

sąd nakazu wstrzymania sprzedaży leku odtwórczego w niemal połowie przypadków 

rozpatrywane były pozytywnie. Co znamienne, w 46 % przypadków, w których wydano taki 

nakaz, dalsze postępowanie kończyło się rozstrzygnięciem korzystnym dla producenta leku 

generycznego 27 . Zastosowany środek tymczasowy opóźniał jednak wprowadzenie 

odpowiednika do obrotu średnio o 18 miesięcy28. Dla jasności należy dodać, że zgodnie z art. 

9 ust. 7 dyrektywy 2004/48/WE w razie stwierdzenia, że naruszenia lub zagrożenia prawa 

własności intelektualnej nie było, organy sądowe mają prawo zarządzić, aby wnioskodawca, 

na żądanie pozwanego, wypłacił pozwanemu stosowne odszkodowanie za wszelkie szkody 

poniesione w wyniku zastosowania tych środków. Powyższy instrument jest jednak 

najwidoczniej niewystarczający skoro nie zniechęca powodów do podejmowania agresywnej 

polityki prowadzenia sporów. Podkreślić należy, że ewentualna odpowiedzialność 

odszkodowawcza wobec drugiej strony nie uwzględnia szkód poniesionych w tym czasie 

przez inne podmioty, przede wszystkim pacjentów oraz budżet państwa. 

26  Powyższe przykłady nie wyczerpują katalogu środków tymczasowych przewidzianych w dyrektywie. W 
pewnych okolicznościach dopuszczalne jest także zapobiegawcze zajęcie nieruchomości i ruchomości będących 
własnością domniemanego naruszyciela, włącznie z blokadą jego rachunków bankowych i innych aktywów. 
Tymczasowy nakaz sądowy może być również wydany przeciwko pośrednikowi, którego usługi są 
wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania prawa własności intelektualnej. 
27 Oprócz tego wiele innych sporów zakończono ugodą, w przypadku których trudno jednoznacznie wskazać 
stronę wygraną.  
28 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report…, s. 231.
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5.3. Ugody patentowe zawierane pomiędzy przedsiębiorcami innowacyjnymi i 

generycznymi

Prowadzenie sporu nie zawsze jest opłacalne także z perspektywy przedsiębiorcy 

innowacyjnego, zwłaszcza jeżeli ma on świadomość, że unieważnienie przysługującego mu 

patentu jest prawdopodobne. W tej sytuacji zadowalający obie strony wynik może zostać 

osiągnięty poprzez zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej. Z ustaleń poczynionych przez 

Komisję Europejską wynika, że szereg takich porozumień mogło zawierać klauzule 

stanowiące potencjalnie zagrożenie dla skutecznej konkurencji29. Obawy te dotyczą przede 

wszystkim ugód patentowych ograniczających możliwość wprowadzenia odpowiedników do 

obrotu przez czas obowiązywania porozumienia w zamian za przekazanie producentowi 

generyków określonej rekompensaty finansowej (ang. reverse payment lub pay-for-delay

agreements)30.

Z ekonomicznego punktu widzenia porozumienia te mogą być atrakcyjne dla obu 

postępowania. Zakończenie sporu bez rozstrzygania o ważności patentu pozwala utrzymać 

producentowi leku oryginalnego jego monopol na rynku. Dzięki temu wciąż może on ustalać 

ceny według swojego uznania, co nie byłoby możliwe w razie pojawienia się produktów 

konkurencyjnych. Porozumienie jest również korzystne dla przedsiębiorcy oferującego leki 

generyczne, gdyż uzyskuje on niemałe środki finansowe bez potrzeby podejmowania 

jakichkolwiek działań. Wynagrodzenie to może nawet przewyższać przychody, które byłby w 

stanie osiągnąć z komercjalizacji swojej wersji produktu.31 Druga strona porozumienia de

facto korzysta więc z przychodów osiąganych przez uprawnionego ze sprzedaży oryginalnego 

farmaceutyku.

W pierwszej chwili trudno oprzeć się wrażeniu, że ugody przewidujące płatność 

zwrotną w zamian za niekwestionowanie ważności patentu oraz wycofanie się konkurentów z 

rynku stanowią pewną formę zakamuflowanej łapówki, pozbawiającej pacjentów dostępu do 

tańszych o nawet 80% odpowiedników32. Trzeba jednak podkreślić, że w wielu przypadkach 

w momencie zawierania ugody przedsiębiorca innowacyjny wciąż jest dysponentem ważnego 

patentu, który powinien przecież cieszyć się domniemaniem ważności. Strony porozumienia 

29 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report …, s. 255.
30 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report …, s. 277-285.
31 M. Haedicke, H. Timmann, Patent Law: a Handbook, Monachium 2014, s. 33.
32 Ocenia się, że ceny leków generycznych są niższe od produktów oryginalnych o 30 do 80 %. Raport Deloitte, 
2013 Global life sciences outlook…, s. 6.
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mogą wówczas argumentować, iż odzwierciedla ono jedynie zakres prawnej wyłączności 

przyznanej patentem33. O ewentualnych negatywnych konsekwencjach takiego porozumienia

z punktu widzenia interesu publicznego można wówczas mówić jedynie przy założeniu, że 

patent zostałby unieważniony w razie kontynuowania sporu. 

Ocena ugód patentowych zawieranych w sektorze farmaceutycznym stanowi

niezwykle aktualne i złożone zagadnienie. Dostrzegając potrzebę jego dokładniejszego 

zbadania, Komisja od 2009 r. prowadzi stały program monitoringu opisywanych porozumień. 

Trwają również dochodzenia w indywidualnych sprawach – kilka z nich zakończyło się 

nałożeniem wielomilionowych kar na umawiających się przedsiębiorców 34 . W sprawach

dotyczących ugód patentowych w dziedzinie produktów leczniczych występuje jednak wiele 

wątpliwości, które w nadchodzących latach zapewne będzie miał okazję rozstrzygnąć 

Trybunał. 

(…)

Rozdział 3. 

Praktyki opóźniające wejście na rynek generycznych produktów leczniczych w świetle 

prawa konkurencji Unii Europejskiej

(…)

3. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję 

3.3. Ugody patentowe oraz inne formy kooperacji przewidujące płatność zwrotną jako 

przykład porozumień ograniczających konkurencję w sektorze farmaceutycznym 

3.3.1. Uwagi wstępne  

Niezapowiedziane kontrole przeprowadzone w przedsiębiorstwach farmaceutycznych 

w toku badania sektorowego (ang. dawn raids) pozwoliły Komisji Europejskiej zgromadzić 

wiele dowodów wskazujących na to, że konkurencja na tym rynku może być zakłócona. 

33 D. W. Hull, The Application of EU Competition Law in the Pharmaceutical Sector, Journal of European
Competition Law & Practice 2013, nr 5, s. 434.
34 Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie COMP/39.226 Lundbeck (niepubl.);
Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie COMP/AT. 39685 Fentanyl (niepubl.).
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Obszerne sprawozdanie opublikowane w 2009 r. nie ujawniało wprawdzie konkretnych 

naruszeń, lecz stało się asumptem dla podjęcia działań w indywidualnych sprawach. Szybko 

stało się jasne, że ugody patentowe zawierane przez producentów leków innowacyjnych i 

generycznych stanowić będą jeden z głównych obszarów zainteresowania organów ochrony 

konkurencji. Od 2010 r. Komisja prowadzi coroczny program monitoringu takich

porozumień 35 , natomiast w 2013 r. zakończyły się dwa spośród kilku postępowań 

antymonopolowych wszczętych w następstwie przeprowadzonego dochodzenia. Decyzje 

wydane w sprawach Lundbeck i Fentanyl dają pewne wyobrażenie na temat podejścia KE do 

porozumień ograniczających możliwość wprowadzenia leku odtwórczego do obrotu, w 

szczególności tych, które przewidują świadczenie w postaci płatności zwrotnej. Wzmożone 

zaangażowanie unijnych organów ochrony konkurencji w tej dziedzinie bezsprzecznie 

związane jest z aktywnością organów i sądów amerykańskich oraz szeroką debatą na temat 

optymalnego modelu oceniania ugód patentowych w świetle unormowań prawa konkurencji 

trwającą w Stanach Zjednoczonych od kilku lat36.

3.3.2. Ugody patentowe w prawie konkurencji Unii Europejskiej

Na gruncie prawa konkurencji ugody patentowe traktowane są zasadniczo tak samo 

jak inne umowy o charakterze cywilnoprawnym. Już w latach osiemdziesiątych, w wyroku w 

sprawie Bayer v. Süllhöfer, Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że art. 81 TWE (obecnie 

art. 101 TFUE) nie czyni rozróżnienia pomiędzy porozumieniami, których celem jest 

zakończenie sporu a umowami, na których zawarcie miały wpływ inne czynniki37. TS nie

zajął jednak stanowiska co do tego, czy, a jeżeli tak, to w jakim stopniu, ugoda zawarta przed 

sądem mogłaby zostać uznana za nieważną na podstawie prawa antymonopolowego. 

Niezależnie od powyższych wątpliwości w doktrynie podkreśla się, że ugody nie są tylko 

zwykłymi umowami, lecz pełnią szereg dodatkowych funkcji, które powinny zostać 

uwzględnione przy ocenie ich zgodności z unijnymi regułami konkurencji. Przede wszystkim 

zawarcie ugody pozwala rozwiązać spór istniejący pomiędzy stronami a także 

35 Antitrust: Commission launches monitoring of patent settlements concluded between pharmaceutical
companies, komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 12.01.2010 r., IP/10/12, dostępny na stronie 
internetowej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-12_en.htm?locale=en.
36 Final report…, s. 255, 286-291; S. Brankin, Patent settlements and competition law: where is the European
Commission going?, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2010, nr 1, s. 23-27; G. Gürkaynak. A.
Güner, J. Filson, The Global Reach of FTC v. Actavis – Will Europe Differ from the US Approach to Pay-for-
Delay Agreements?, IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law 2014, nr 2, s. 128-
160.
37 Wyrok TS w sprawie 65/86, Bayer v. Süllhöfer, pkt 15.
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zminimalizować ryzyko powstania kolejnych konfliktów w przyszłości 38 , co znacznie

ogranicza koszty i ryzyko związane z prowadzeniem postępowania sądowego39. Przyjęcie 

rozwiązania akceptowalnego przez obie strony zapewnia również stabilizację niezbędną do 

dalszego planowania oraz inwestowania40.

Powyższe zalety podkreślane są również w corocznych raportach z monitoringu ugód 

patentowych publikowanych przez Komisję Europejską41. Aby nie zatracić tego pozytywnego 

aspektu i nie zniechęcić przedsiębiorców do zawierania porozumień zgodnych z prawem, KE 

dokonała klasyfikacji ugód patentowych, którą wykorzystuje na potrzeby stosowania unijnych 

reguł konkurencji. Stanowi ona ważną wskazówkę co do tego, które kategorie porozumień 

ugodowych mogą budzić największe wątpliwości organów antymonopolowych. Powodów do 

obaw nie mają zasadniczo przedsiębiorcy będący stronami ugód niezawierających ograniczeń 

w dostępie produktów odtwórczych do rynku (grupa A). „Bezpieczne” będą też na ogół 

porozumienia, które co prawda zawierają takie ograniczenie, lecz nie przewidują przekazu 

środków finansowych z przedsiębiorstwa innowacyjnego na rzecz przedsiębiorstwa 

generycznego (grupa B.I). Za najbardziej problematyczne z punktu widzenia prawa

konkurencji uznano ugody, które nie pozwalają na nieograniczone i natychmiastowe wejście 

odpowiedników na rynek a ponadto są podstawą dla wypłaty rekompensaty na rzecz 

potencjalnego konkurenta (grupa B.II) 42 . Zgodnie z przewidywaniami doktryny,

przedmiotem pierwszych postępowań antymonopolowych stały się porozumienia należące do 

tej ostatniej kategorii, zawierające najbardziej wyraźne ograniczenia konkurencji43.

3.3.3. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Lundbeck

W decyzji wydanej w dniu 19 czerwca 2013 r. Komisja Europejska uznała zawarcie 

ugód patentowych pomiędzy duńskim przedsiębiorstwem innowacyjnym Lundbeck a 

38 D. Dulęba, Ugoda w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2012, s. 48-49.
39 A. F. Abbott, S. Michel, Exclusion payments in patent settlements: a legal and economic perspective, Journal
of Intellectual Property Law & Practice 2006, nr 3, s. 209.
40 S. Brankin, Patent settlements…, s. 23.
41 1st Report on the Monitoring of Patent Settlements, raport KE z dnia 5.07.2010 r., s. 1; 2nd Report on the
Monitoring of Patent Settlements, raport KE z dnia 6.07.2011 r., s. 1; 3rd Report on the Monitoring of Patent
Settlements, raport KE z dnia 25.07.2012 r., s. 1; 4th Report on the Monitoring of Patent Settlements, raport KE z
dnia 9.12.2013 r., s. 1-2. Dokumenty dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/competition/sectors/ 
pharmaceuticals/inquiry/index.html.
42 Final report…, s. 268-285; 4th Report on the Monitoring of Patent Settlements…, s. 3-5.
43 S. Brankin, Patent settlements…, s. 27.



23

czterema producentami generycznymi za kooperację naruszającą art. 101 ust. 1 TFUE44. W

stanie faktycznym będącym przedmiotem postępowania, ukarana spółka oryginalna była 

producentem chronionego patentem leku przeciwdepresyjnego citalopram. W 2002 r. ochrona

patentowa jego substancji czynnej wygasła, jednak Lundbeck nadal dysponowała szeregiem 

patentów wtórnych dotyczących sposobu wytwarzania farmaceutyku. Pomimo tego, jedno z 

przedsiębiorstw generycznych wprowadziło na rynek lek odtwórczy zaś kilka innych zaczęło 

prowadzić prace przygotowawcze w tym zakresie. Uprawniona spółka nie zdecydowała się 

jednak na prowadzenie postępowania o naruszenie patentu, lecz rozpoczęła negocjacje z 

konkurentami. W zawartych ugodach producenci generyczni zobowiązali się do 

niewprowadzenia leków odtwórczych na rynek w zamian za przekazanie na ich rzecz

niebagatelnych sum pieniężnych ze strony spółki Lundbeck. Oprócz tego producenci 

generyczni stali się dystrybutorami citalopramu, zaś wyprodukowane przez nich partie 

odpowiedników zostały zniszczone45.

Choć w omawianej sprawie okres obowiązywania ugody był krótszy od okresu 

monopolu patentowego procesów związanych z produkcją oryginalnego leku, w ocenie 

Komisji kwestionowane porozumienie uniemożliwiło jeszcze wcześniejszą komercjalizację 

odpowiedników46. Jak stwierdził Dyrektor Generalny ds. Konkurencji Alexander Italianer, 

potencjalni konkurenci brali bowiem pod uwagę możliwość obejścia lub unieważnienia praw 

wyłącznych uprawnionego, natomiast zawarcie ugody zablokowało ich wysiłki w tym 

zakresie 47 . W ocenie doktryny przekazanie środków finansowych na rzecz producentów 

generyków potraktowano tym samym jako okoliczność świadczącą o słabości udzielonych 

patentów, pomijając inne czynniki, które mogły skłonić strony do zawarcia ugody48. Przede

wszystkim należy zaznaczyć, że opisaną formę współdziałania przedsiębiorców Komisja 

zakwalifikowała jako ograniczenie konkurencji ze względu na cel, odstępując od oceny jego 

antykonkurencyjnych skutków. W rezultacie zaangażowane przedsiębiorstwa ukarano 

grzywnami o łącznej wartości sięgającej niemal 150 mln euro49 . Duńska spółka wniosła 

44 Antitrust: Commission fines Lundbeck and other pharma companies for delaying market entry of generic
medicines, komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 19.06.2013 r., IP/13/563, dostępny na stronie 
internetowej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-563_en.htm.
45 O. Zafar, Lundbeck, and Johnson&Johnson and Novartis: The European Commission’s 2013 ‘pay-for-delay’
decisions, Journal of European Competition Law & Practice 2014, nr 4, s. 208.
46 Antitrust: Commission fines Lundbeck and other pharma companies...
47 Competitor agreements under EU competition law, przemówienie Dyrektora Generalnego ds. Konkurencji
Komisji Europejskiej Alexandra Italianera z dnia 26.09.2013 r., s. 9. dostępne na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2013_07_en.pdf.
48 O. Zafar, Lundbeck, and Johnson&Johnson and Novartis…, s. 209.
49 Antitrust: Commission fines Lundbeck and other pharma companies…
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jednak do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji50. Orzeczenie sądowe w 

tej sprawie z pewnością oczekiwane jest przez wiele środowisk, zwłaszcza że stanowisko KE 

w sprawie ugód patentowych spotkało się ze sceptycyzmem doktryny51.

3.3.4. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Fentanyl

Mniej wątpliwości zdaje się budzić decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2013 r. 

przeciwko przedsiębiorstwom farmaceutycznym Johnson & Johnson oraz Novartis 52 .

Okoliczności tej sprawy znacząco różnią się jednak od stanu faktycznego w sprawie 

Lundbeck. Przede wszystkim uzgodnione ograniczenie konkurencji dotyczyło okresu po 

wygaśnięciu ochrony patentowej leku przeciwbólowego fentanyl oferowanego pierwotnie 

przez Johnson & Johnson (dalej jako J&J). Ponadto, porozumienie przewidujące opóźnienie 

wejścia na holenderski rynek tańszego odpowiednika nie miało formy ugody patentowej, lecz 

zostało zakamuflowane w postaci umowy o współpracy w zakresie promocji53. Za taką oceną 

zdawał się przemawiać fakt, że spółka Novartis pomimo poczynionych przygotowań 

ostatecznie nie wprowadziła leku odtwórczego na rynek, w rzeczywistości nie uczestniczyła 

w żadnej istotnej działalności promocyjnej objętej umową, zaś wynagrodzenie, które 

otrzymała z tego tytułu przewyższało potencjalne przychody, które mogłaby osiągnąć z 

komercjalizacji generyku. Co więcej, umowa została rozwiązana bezpośrednio po wejściu na 

rynek odpowiednika oferowanego przez podmiot trzeci. W ocenie Komisji zawarcie

porozumienia pozwoliło J&J na utrzymywanie sztucznie zawyżonych cen swojego produktu 

przez siedemnaście miesięcy. Kary pieniężne nałożone na przedsiębiorstwa wyniosły łącznie 

nieco ponad 16 mln euro, co wydaje się być kwotą raczej skromną w porównaniu z decyzją w 

sprawie Lundbeck54. Co znamienne, żadna z ukaranych spółek nie planuje odwołania55.

Omówienie powyższej sprawy w kontekście monitorowanych obecnie ugód 

patentowych uważam za zasadne, gdyż istota porozumienia, polegająca na przekazaniu 

środków finansowych przez producenta innowacyjnego na rzecz producenta generycznego w 

50 Skarga wniesiona w dniu 30.08.2013 r. w sprawie T-472/13, H. Lundbeck i Lundbeck v. Komisja,
Dz. Urz. UE C 325 z 9.11.2013, s. 76.
51 G. Jansen, Die Bewertung von Vergleichsvereinbarungen in Patentstreitigkeiten nach dem europäischen
Kartellverbot, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2012, nr 23, 893-896
52 Antitrust: Commission fines Johnson & Johnson and Novartis € 16 million for delaying market entry of
generic pain-killer fentanyl, komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 10.12.2013 r., IP/13/1233,
dostępny na stronie internetowej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1233_en.htm. 
53 Porozumienie zostało zawarte przez spółki zależne Johnson & Johnson i Novartis, tj. odpowiednio Janssen-
Cilag oraz Sandoz, co nie ma wpływu na ocenę omawianej sprawy. 
54 Antitrust: Commission fines Johnson & Johnson and Novartis…
55 O. Zafar, Lundbeck, and Johnson&Johnson and Novartis…, s. 208.
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zamian za opóźnienie wprowadzenia odpowiednika do obrotu, jest w obu przypadkach taka 

sama. Ponadto doktryna wskazuje, że również w sprawie Fentanyl zawarte porozumienie

zostało przez Komisję uznane za ograniczenie konkurencji ze względu na cel56.

3.3.5. Ocena dotychczasowej aktywności Komisji Europejskiej  

Dopuszczalność oraz kryteria kwalifikacji ugód patentowych jako naruszenia zakazu 

praktyk antykonkurencyjnych stanowi obecnie jedno z najbardziej kontrowersyjnych

zagadnień z pogranicza prawa patentowego i prawa konkurencji na rynku farmaceutycznym. 

Temat ten jest obecny w amerykańskiej dyskusji już od kilku lat a orzecznictwo w tym 

zakresie zdążyło przejść istotną ewolucję. Na uwagę z pewnością zasługuje wyrok Sądu 

Najwyższego Stanów Zjednoczonych (ang. Supreme Court of the United States) w sprawie

Actavis, ogłoszony na dwa dni przed wydaniem przez Komisję Europejską decyzji w sprawie 

Lundbeck, w którym za właściwe uznano podejście bazujące na regule rozsądku (ang. rule of

reason) 57 . W ocenie tego sądu okoliczność, iż ugoda mieści się w obszarze monopolu 

patentowego uprawnionego nie przesądza jeszcze o jej legalności. Jednocześnie odrzucono 

podejście forsowane przez Federalną Komisję Handlu (ang. Federal Trade Commission),

zdaniem której porozumienia zawierające płatność zwrotną powinny być uznane za zakazane 

per se.

W Unii Europejskiej nie zapadło jeszcze orzeczenie podobnej rangi dotyczące 

omawianej problematyki. Wątpliwości doktryny budzi jednak przyjęta w dotychczasowej 

praktyce Komisji kwalifikacja porozumień ugodowych zawierających płatność zwrotną jako 

ograniczenie konkurencji ze względu na cel 58 . W ten sposób KE unika bowiem

przeprowadzenia analizy antykonkurencyjnych skutków danego porozumienia, co mogłoby 

okazać się zadaniem niezwykle wymagającym. Poważne trudności mogłaby napotkać ocena 

hipotetycznej sytuacji konkurencyjnej, zwłaszcza jeżeli ograniczenia przewidziane w badanej 

ugodzie nie wykraczałyby poza obszar wyłączności ważnego patentu.59 W tej sytuacji organy

ochrony konkurencji musiałyby ocenić siłę spornego prawa wyłącznego oraz 

56 O. Zafar, Lundbeck, and Johnson&Johnson and Novartis…, s. 208.
57 Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z dnia 17.06.2013 r. w sprawie Federal Trade Commission
v. Actavis, Inc., et. al., 570 U.S, 756 (2013). Szerzej na temat reguły rozsądku w prawie europejskim i 
amerykańskim: D. Miąsik, Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym. Studium prawno porównawcze,
Zakamycze 2004.
58 D. W. Hull, The Application of EU Competition Law…, 2013, s. 433-434.
59 W. Choi, B. Den Uyl, M. Hughes, Pay-for-delay Practices in the Pharmaceutical Sector: Lundbeck, Actavis,
and Others, Journal of European Competition Law & Practice 2014, nr 1, s. 48-49; O. Zafar, Lundbeck, and
Johnson&Johnson and Novartis…, s. 209.
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prawdopodobieństwo jego obejścia lub unieważnienia. Biorąc pod uwagę zawiłość 

postępowań sądowych w sprawach patentowych oraz nierzadko sprzeczne rozstrzygnięcia 

zapadające przed sądami poszczególnych państw członkowskich, taka prognoza wiązałaby się 

z dużą dozą niepewności. Zdaniem wielu przedstawicieli doktryny nie należy również 

bagatelizować pozytywnych skutków ugód patentowych60. Wskazuje się, że w niektórych 

przypadkach zawarcie takiego porozumienia może nawet doprowadzić do wcześniejszego 

wprowadzenia produktów generycznych na rynek61 . W świetle powyższych kontrowersji 

trudno spekulować, jaki model oceny ugód patentowych zostanie ostatecznie przyjęty w 

prawie konkurencji UE. I choć na pierwsze sądowe orzeczenie dotyczące tej kwestii przyjdzie 

jeszcze zapewne poczekać, zainteresowanie Komisji oraz krajowych organów ochrony 

konkurencji porozumieniami zawieranymi pomiędzy przedsiębiorstwami farmaceutycznym 

nie maleje62.

4. Zakaz nadużywania pozycji dominującej 

4.4.Wykorzystywanie przewidzianych prawem procedur jako przykład nadużycia 

pozycji dominującej w sektorze farmaceutycznym 

4.4.1. Uwagi wstępne 

 Znaczna część opisanych przeze mnie strategii stosowanych w przemyśle 

farmaceutycznym polegała na wykorzystywaniu dostępnych możliwości prawnych w celu 

zapewnienia jak najsilniejszej ochrony swoich produktów oraz zablokowania konkurencji ze

strony producentów generycznych. Ocena takich praktyk z punku widzenia prawa

konkurencji nie jest prosta, gdyż wymaga wyważenia szeregu różnych wartości. Przede 

wszystkim należy uwzględnić aksjologiczne założenia systemu udzielania ochrony 

wynalazków. Ograniczona w czasie wyłączność w zakresie chronionego rozwiązania stanowi 

bowiem swoistą rekompensatę nakładów poniesionych przez uprawnionego na działalność 

twórczą, co w szerszym kontekście ma przyczyniać się do stymulowania innowacji. Ta 

ochrona jest szczególnie istotna w sektorach wysokiej techniki, które są w dużej mierze 

60 M. Haedicke, H. Timmann, Patent Law…, s. 34.
61 W. Choi, B. Den Uyl, M. Hughes, Pay-for-delay Practices…, s. 50-51.
62 Antitrust: Commission opens investigation against pharmaceutical companies Cephalon and Teva, komunikat
prasowy Komisji Europejskiej z dnia 28.04.2011 r., IP/11/511; OFT issues statement of objections to certain
pharmaceutical companies, komunikat prasowy brytyjskiego organu ochrony konkurencji Office of Fair Trading
z dnia 19.04.2013 r., 36/13.
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zależne od praw własności intelektualnej. W literaturze podnoszone są ponadto argumenty 

odnoszące się do prawa do dysponowania własnością, a w przypadku strategii polegających 

na wykorzystywaniu procedur sądowych – także prawa dostępu do sądu 63 . W świetle 

powyższych dylematów nie dziwi fakt, że pierwsza decyzja Komisji Europejskiej 

stwierdzająca nadużycie pozycji dominującej w sektorze farmaceutycznym, a odnosząca się 

właśnie do problematyki nadużywania procedur regulacyjnych, wywołała burzliwą dyskusję. 

Kontrowersyjne stanowisko zajęte przez KE w sprawie AstraZeneca 64  zostało jednak w 

przeważającej części podtrzymane zarówno przez Sąd65, jak i Trybunał Sprawiedliwości66.

Warto pokrótce opisać okoliczności tej sprawy oraz potencjalne implikacje jej sądowego 

rozstrzygnięcia. 

4.4.2. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie AstraZeneca

4.4.2.1.  Okoliczności faktyczne sprawy 

 Analizowane orzeczenie dotyczyło dwóch rodzajów praktyk antykonkurencyjnych 

stosowanych przez brytyjsko-szwedzkie przedsiębiorstwo farmaceutyczne AstraZeneca (dalej 

jako AZ) w ostatniej dekadzie XX w. Pierwsza z nich polegała na złożeniu przed urzędami 

patentowymi kilku państw członkowskich wprowadzających w błąd oświadczeń w celu 

przedłużenia prawnego monopolu substancji aktywnej leku Losec. Wykorzystując 

występujące wówczas wątpliwości interpretacyjne dotyczące instytucji dodatkowego 

świadectwa ochronnego 67 , spółka zastosowała alternatywną wykładnię przesłanek jego 

udzielenia. Bazując na dwóch opiniach prawnych przemawiających na jej korzyść, 

AstraZeneca w niektórych wnioskach kierowanych do organów patentowych określiła datę 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w sposób odbiegający od wiodącej interpretacji, nie 

informując ich ani o podstawach prawnych swojej rozumienia tej przesłanki, ani o 

wcześniejszym pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu uzyskanym we Francji. Zachowanie 

AZ miało ponadto charakter selektywny, ponieważ data wskazywana we wnioskach 

63 Zob. T. Kozieł, Nadużycie procedur regulacyjnych…, s. 44.
64 Decyzja Komisji z dnia 15.06.2005 r. w sprawie COMP/A.37.507/F3, AstraZeneca, C(2005) 1757.
65  Wyrok Sądu z dnia 1.07.2010 r. w sprawie T 321/05, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja
Europejska, Zb.Orz. 2010, s. II-2805.
66 Wyrok TS w sprawie C-457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska.
67 Analizowana praktyka spółki odnosiła się do stanu prawnego na gruncie rozporządzenia Rady 1768/92 z 
18.06.1992 r. dotyczącego stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych,  
Dz. Urz. WE L 182 z 2.07.1992 r., s. 1.
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dotyczących innych produktów spółki odpowiadała podstawowej wykładni 68 . Druga z

kwestionowanych praktyk, sygnalizowana już przeze mnie w rozdziale drugim, dotyczyła 

zastąpienia produktu leczniczego Losec w kapsułkach nową postacią tabletek i jednoczesnego 

wycofania pozwoleń na obrót lekiem w tradycyjnej formie w kilku państwach członkowskich. 

Zabieg ten uniemożliwił producentom generycznym skorzystanie ze skróconej procedury 

dopuszczenia odpowiedników do obrotu, co przyczyniło się do opóźnienia ich wejścia na 

rynek. Mocą decyzji z dnia 15.06.2005 r. Komisja Europejska stwierdziła, że AstraZeneca 

dwukrotnie dopuściła się nadużycia pozycji dominującej i nałożyła na nią grzywnę w 

wysokości 60 mln euro. Ukarana spółka wniosła skargę na tę decyzję do Sądu, a następnie 

odwołanie od niekorzystnego dla siebie wyroku do Trybunału. Oba sądy zasadniczo 

podtrzymały stanowisko przedstawione przez KE69. W ocenie doktryny orzeczenia te rodzą 

jednak więcej pytań niż dają odpowiedzi. 

4.4.2.2.  Wyznaczenie rynku właściwego 

 Wątpliwości budzi już sam sposób wyznaczenia rynku właściwego przez Komisję. Z 

uwagi na ograniczone ramy niniejszej pracy zaznaczę tylko, że rynek ten został określony w 

sposób niezwykle wąski70. Przede wszystkim nie uwzględniono okoliczności, że w obrocie 

dostępne były również inne farmaceutyki stosowane w terapii tego samego schorzenia. 

Uznano bowiem, że przewaga produktu leczniczego oferowanego przez AZ, należącego do 

grupy inhibitorów pompy protonowej, nad lekami poprzedniej generacji, tj. antagonistów

receptora H2, była tak znacząca, że rynek właściwy asortymentowo obejmuje wyłącznie nową 

generację leków. Wielu komentatorów wskazuje, że zaakceptowanie powyższej kwalifikacji 

przez judykaturę może stanowić zachętę dla organów antymonopolowych do wyznaczania 

wąskiego rynku właściwego dla produktów innowacyjnych, co z kolei istotnie zwiększa 

prawdopodobieństwo stwierdzenia pozycji dominującej71.

4.4.2.3.  Nadużycie pozycji dominującej poprzez złożenie wprowadzających w błąd 

oświadczeń przed organami patentowymi 

68 Wyrok TS w sprawie C-457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska, pkt 80.
69 Nie podzielono jedynie argumentu Komisji, że wycofanie pozwolenia na dopuszczenie leku Losec do obrotu 
ograniczało również import równoległy i z tego powodu obniżono karę do 52,5 mln euro. 
70 Zob. M. Górska, Wyznaczenie rynku właściwego…, s. 179-186.
71 P.-A. Van Malleghem, W. Devroe, AstraZeneca: Court of Justice upholds first decision finding abuse of
dominant position in pharmaceutical sector, Journal of European Competition Law & Practice 2013, nr 3,
s. 229-230.



29

 Przechodząc do analizy pierwszej z kwestionowanych praktyk, warto na wstępie 

zaznaczyć, że Trybunał zaaprobował tezę, iż w pewnych okolicznościach samo ubieganie się 

o udzielenie prawa wyłącznego może uchybiać traktatowym regułom konkurencji. 

Rozstrzygnięcie to odbiega od dotychczasowej praktyki orzeczniczej, która ocenę zachowań 

dysponentów praw własności intelektualnej ograniczała zasadniczo do aktów wykonywania 

tych praw. Trzeba jednak podkreślić, że orzeczenie dotyczy specyficznej sytuacji, w której 

uzyskanie prawa wyłącznego było rezultatem złożenia przez wnioskodawcę mylących 

oświadczeń. W ocenie TS nie ma przy tym znaczenia, czy wprowadzenie w błąd miało 

charakter umyślny72. Stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej dokonywane jest bowiem, 

zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w sposób obiektywny 73 . Niemniej dowody

zgromadzone w toku postępowania wskazywały na to, że AZ nie tylko miała świadomość 

tego, że jej oświadczenia były w stanie wywołać mylne wyobrażenie organów patentowych 

co spełnienia przesłanek udzielenia SPC74, ale także działała z zamiarem wprowadzenia ich w 

błąd75. Trybunał podkreślił, że na skarżącej jako przedsiębiorcy dominującym spoczywała 

szczególna odpowiedzialność, która wymagała, aby AstraZeneca podała do wiadomości 

urzędów patentowych wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji o tym, który 

kierunek wykładni przyjąć za podstawę swojej decyzji. Ponadto w ocenie TS dla stwierdzenia 

antykonkurencyjnego wpływu działania AZ na rynek wystarczyła okoliczność, że złożone 

przez nią oświadczenia były w stanie rzeczywiście doprowadzić organy władzy publicznej do 

przyznania prawa wyłącznego, do którego nie miała ona prawa albo miała prawo na krótszy 

okres76. Fakt, że w niektórych państwach dodatkowe świadectwa ochronne nie zostały spółce 

przyznane, zaś w innych zostały unieważnione nie ma wpływu na ocenę skutków jej 

zachowania. Uwzględniając całokształt okoliczności faktycznych TS stwierdził, że złożenie 

wprowadzających w błąd oświadczeń przed organami patentowymi wykracza poza zakres 

konkurencji merytorycznej a tym samym stanowi przejaw nadużywania pozycji dominującej. 

 W literaturze wyrażane są obawy, że takie stanowisko może doprowadzić do 

kwalifikacji na gruncie art. 102 TFUE praktyki polegającej na zgłaszaniu do ochrony 

rozwiązań, których zdolność patentowa jest dyskusyjna77. Scenariusz, w którym z orzeczenia

72 Wyrok TS w sprawie C-457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska, pkt 63.
73 Wyrok TS w sprawie C-457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska, pkt74.
74 Wyrok TS w sprawie C-457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska, pkt 79 i 88.
75 Wyrok TS w sprawie C-457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska, pkt 84 i 93.
76 Wyrok TS w sprawie C-457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska pkt 106 i 112.
77 D. W. Hull, The AstraZeneca Judgment: Implications for IP and Regulatory Strategies, Journal of European
Competition Law & Practice 2010, nr 6, s. 502. Obawy dotyczące zbyt rygorystycznego podejścia organów 
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w sprawie AstraZeneca organy ochrony konkurencji wywodziłyby zobowiązanie dominanta 

do wyraźnego poinformowania organów patentowych o ewentualnej słabości zgłoszenia 

wydaje się jednak mało prawdopodobny 78 . Stan faktyczny w omawianej sprawie

charakteryzuje bowiem wyraźna specyfika, zaś sam TS zaznaczył, że ocena wprowadzającego 

w błąd charakteru oświadczeń złożonych organom władzy publicznej w celu uzyskania 

nienależnych praw wyłącznych powinna być przeprowadzona in concreto79. Okolicznością 

niepozbawioną znaczenia jest m. in. zakres swobodnego uznania tych organów oraz 

możliwość weryfikacji informacji zawartych we wniosku. W tym kontekście trzeba 

zaznaczyć, że udzielenie patentu poprzedzone jest szczegółową procedurą badania zgłoszeń, 

co przemawia przeciwko uznaniu nieuzasadnionych zgłoszeń patentowych za nadużycie 

pozycji dominującej80. Trybunał dla uniknięcia wątpliwości podkreślił również, że wyrok 

wydany w sprawie AstraZeneca nie oznacza, że przedsiębiorstwa dominujące muszą być 

nieomylne w swoich relacjach z organami regulacyjnymi81. Orzeczenie pozostawia jednak

duży stopień niepewności co do tego, w jakich okolicznościach strategiczne wykorzystywanie 

praw własności intelektualnej może zostać uznane za nadużycie pozycji dominującej. 

4.4.2.4.  Nadużycie pozycji dominującej poprzez wycofanie pozwolenia na dopuszczenie 

produktu leczniczego do obrotu

 Odmienność nadużycia dotyczącego wycofania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

leku Losec w formie kapsułek polega na tym, że kwestionowana praktyka spółki w żaden 

sposób nie naruszała obowiązujących przepisów prawa. Trybunał uznał jednak, że 

okoliczność ta nie ma żadnego wpływu na kwalifikację zachowania AZ na gruncie art. 102 

TFUE, gdyż „nadużycia pozycji dominującej polegają w większości przypadków na 

zachowaniach skądinąd zgodnych z prawem w świetle innych gałęzi prawa niż prawo 

konkurencji” 82 . TS zaznaczył wprawdzie, że przedsiębiorstwo dominujące ma prawo 

opracowywać strategię zmierzającą do ograniczenia spadku sprzedaży jego produktów, 

ochrony konkurencji do oświadczeń składanych przez przedsiębiorców dominujących wyraża również M. Besen, 
EuGH: „AstraZeneca“-Entscheidung des EuGH: Konsequenzen für die Missbrauchskontrolle, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht 2013, nr 2, s. 34
78 M. Giannino, The EU Court of Justice Upholds the AstraZeneca Condemnation for Misusing Patent Law
Procedures, Journal of European Competition Law & Practice 2013, nr 4, s. 319.
79 Wyrok TS w sprawie C-457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska, pkt 99.
80 T. Kozieł, Nadużycie procedur regulacyjnych…, s. 45.
81 Wyrok TS w sprawie C-457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska, pkt 99.
82 Wyrok TS w sprawie C-457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska, pkt 132.



31

jednak działanie to nie może wykraczać poza zakres konkurencji opartej na świadczeniach83.

Również w tym kontekście zwrócono uwagę na szczególną odpowiedzialność spoczywającą 

na dominancie, która sprawia, że nie może on wykorzystywać procedur w celu 

uniemożliwienia lub utrudnienia wejście konkurentów na rynek. Jednocześnie Trybunał 

dopuścił możliwość obiektywnego uzasadnienia takiego zachowania, jednak stwierdził że w 

przedmiotowej sprawie takie uzasadnienie nie zachodzi 84 . Wobec braku jakichkolwiek

wskazówek, na czym mogłoby ono polegać, omawiane orzeczenie także w tym zakresie rodzi 

wiele wątpliwości praktycznych. 

4.4.3. Znaczenie orzeczenia w sprawie AstraZeneca dla oceny wykorzystywania

przewidzianych prawem procedur przez przedsiębiorstwa dominujące 

 Wielu autorów wskazuje, że orzeczenie TS w sprawie AstraZeneca może zachęcić 

Komisję do bardziej agresywnego egzekwowania reguł konkurencji w sektorze 

farmaceutycznym 85 . Twierdzenie to z pewnością nie jest pozbawione podstaw. Szereg 

zagadnień związanych ze strategicznym wykorzystywaniem patentów wymyka się jednak 

jednoznacznym ocenom, dlatego moim zdaniem o ich powodzeniu może w dużej mierze 

zadecydować stanowisko wypracowane przez sądy.  

 Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na włoską sprawę Pfizer, w której złożenie 

przez uprawnioną spółkę wydzielonych zgłoszeń patentowych zostało uznane za naruszenie 

art. 102 TFUE. Bazując na unijnym rozstrzygnięciu w sprawie AstraZeneca krajowy organ

ochrony konkurencji stwierdził, że takie działanie miało na celu zablokowanie dostępu do 

rynku tańszym lekom generycznym86. Co znamienne, Pfizer nie składała wprowadzających w 

błąd oświadczeń, zaś jej zamierzeniem nie było wydłużenie wyłączności swojego produktu 

ponad okres przysługujący jej na podstawie obowiązujących regulacji prawnych. Złożenie 

zgłoszenia wydzielonego miało bowiem na celu skorygowanie poprzedniego uchybienia 

spółki polegającego na niezłożeniu wniosku o przyznanie dodatkowego świadectwa 

ochronnego 87 . Dodatkowe świadectwo ochronne udzielone w stosunku do zgłoszenia 

83 Wyrok TS w sprawie C-457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska, pkt 134.
84 Wyrok TS w sprawie C-457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska, pkt 135-138.
85 T. Kozieł, Nadużycie procedur regulacyjnych…, s. 47; D. W. Hull, The AstraZeneca Judgment…, s. 504; P.-A.
Van Malleghem, W. Devroe, AstraZeneca…, s. 23; C. Miege, A. Gärtner, M. Besen, Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung durch irreführende Angaben bei Patentanmeldungen, Pharmarecht 2010, nr 11, s.
589.
86 M. Giannino, Beware of competition law! Relying on patents to extend protection for medicines may be
anticompetitive, Journal of European Competition Law & Practice 2012, nr 6, s. 391-392;
87 D. W. Hull, The Application of EU Competition Law…, 2013, s. 430.
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wydzielonego skutkowało wydłużeniem ochrony leku Xalatan na tych samych zasadach co 

SPC udzielone w stosunku do patentu podstawowego, do którego Pfizer miał przecież prawo. 

Z powyższych powodów decyzja została poddana ostrej krytyce w literaturze88. Zastrzeżenia 

zostały uwzględnione przez sąd rozpoznający odwołanie od decyzji stwierdzającej nadużycie 

pozycji dominującej, czego konsekwencją było uchylenie tej decyzji. Sprawa nie jest jednak 

zakończona, ponieważ orzeczenie to zostało zaskarżone przez włoski organ ochrony 

konkurencji do sądu wyżej instancji89. Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia, sprawa 

Pfizer zdaje się odzwierciedlać trudności, które napotykać może ocena wykorzystywania 

przewidzianych prawem procedur przez przedsiębiorstwa dominujące. 

 Jeszcze przed wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie AstraZeneca

zakończył się interesujący spór pomiędzy niemiecką spółką Boehringer Ingelheim a 

przedsiębiorcą generycznym Almirall. W sprawie tej po raz pierwszy zakwestionowano 

zgodność z prawem strategii stosowanych na etapie zgłaszania wynalazku do ochrony, co 

spotkało się z szeroką krytyką ze strony doktryny90 . W spór zaangażowała się Komisja 

Europejska i wszczęła dochodzenie. Spółce innowacyjnej zarzucano, że poszukując ochrony 

patentowej dla kombinacji substancji czynnej leku oryginalnego oraz dokonując zgłoszeń 

wydzielonych dąży ona do utworzenia gąszczu patentowego blokującego rozwój techniczny. 

Spór nie doczekał się jednak sądowego rozstrzygnięcia, a prowadzone przez Komisję 

dochodzenie zostało zamknięte w 2011 r. ze względu na zawarcie przez strony ugody. 

Komisja z zadowoleniem przyjęła takie rozwiązanie i wyraziła pogląd, że zawarcie ugody 

stanowi najbardziej efektywny sposób zapewnienia konsumentom dostępu do leku 

odtwórczego91. To ostatnie stanowisko wydaje się nieco ironiczne wobec aktualnej polityki 

KE w stosunku do ugód patentowych.

88 G. De Stefano, Tough Enforcement of Unilateral Conduct at the National Level: Italian Antitrust Authority
Sanctions Bayer and Pfizer for Abuse of Dominant Position (aka AstraZeneca Ruling and Essential Facility
Doctrine in Italian Sauce), Journal of European Competition Law & Practice 2012, nr 4, s. 398-403; D. W. Hull,
The Application of EU Competition Law…, 2013, s. 431.
89 M. Giannino, Patent procedures misuse and drugs: Italian Competition Authority’s Pfizer ruling annulled,
Journal of European Competition Law & Practice 2013, nr 2, s. 95-96.
90 J. Straus, Patent Application: Obstacle for Innovation and Abuse of Dominant Position under Article 102
TFUE?, Journal of European Competition Law & Practice 2010, nr 3, s. 189-201; D. W. Hull, The Application
of EU Competition Law…, 2012, s. 477-478.
91 Antitrust: Commission welcomes improved market entry for lung disease treatments, komunikat prasowy
Komisji Europejskiej z dnia 6.07.2011 r., IP/11/842, dostępny na stronie internetowej: http://europa.eu/rapid/ 
press-release_IP-11-842_en.htm?locale=en.
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5. Podsumowanie

 Wypracowanie odpowiedniego modelu relacji pomiędzy prawem własności 

intelektualnej a prawem konkurencji stanowi wciąż aktualne wyzwanie dla organów 

stosujących prawo. Złożone problemy występujące na styku tych dwóch dziedzin nie są 

tematem nowym. Niespotykane dotychczas jest natomiast zaangażowanie, z jakim Komisja 

Europejska zaczęła zwalczać praktyki przedsiębiorców farmaceutycznych polegające na 

wykorzystywaniu dostępnych możliwości prawnych w obronie swoich interesów 

ekonomicznych. Badanie sektorowe ujawniło całe spektrum potencjalnych praktyk 

antykonkurencyjnych a zgromadzone dane zapewne pozwolą KE na wszczęcie jeszcze 

niejednego postępowania. Egzekwowanie reguł konkurencji Komisja rozpoczęła od zachowań 

najbardziej wątpliwych, lecz trudno przewidzieć, jak daleko posunie się w swojej ingerencji i 

czy wypracowana dotychczas względna równowaga pomiędzy prawem własności 

intelektualnej a prawem konkurencji zostanie zaburzona. W mojej ocenie ważną rolę w tej 

kwestii będzie miał do odegrania Trybunał Sprawiedliwości. Orzeczenie w sprawie 

AstraZeneca, choć niewątpliwe precedensowe, wciąż pozostawia wiele pytań bez 

odpowiedzi92. Wielu komentatorów wypowiada się przeciwko nadmiernej ingerencji organów 

ochrony konkurencji w praktyki polegające na strategicznym wykorzystywaniu własności 

intelektualnej, postulując raczej wprowadzenie niezbędnych usprawnień w systemie 

patentowym 93 . Pewne zmiany są bez wątpienia potrzebne, ponieważ prawidłowe 

funkcjonowanie rynku o tak doniosłej społecznej roli ma znaczenie fundamentalne. Dlatego 

uważam że dobrze się stało, że Komisja wysłała do przedsiębiorców innowacyjnych sygnał, 

iż stosując strategie wymierzone przeciwko konkurentom nie są całkowicie bezkarni. Mam 

jednak nadzieje, że w swoich działaniach organy ochrony konkurencji uwzględnią specyfikę 

sektora farmaceutycznego i nie stracą z oczu wartości, które przyświecały prawodawcy przy 

ustanawianiu systemu ochrony wynalazków.

92 C. Seitz, Klare Grenzlinie und Minenfeld – Die Marktmissbrauchskontrolle im Arzneimittelsektor nach dem
AstraZeneca-Urteil des EuGH, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2013, nr 10, s. 380.
93 D. W. Hull, The Application of EU Competition Law…, 2012, s. 478.
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Zakończenie 

Doniosła społeczna rola innowacji farmaceutycznych pozostaje bezspornym faktem. 

Dzięki zaangażowaniu prywatnych podmiotów w niezwykle kosztowne oraz czasochłonne 

prace badawcze, współczesna farmakoterapia pozwala zwalczać choroby, wobec których 

człowiek przez wiele lat pozostawał bezsilny. Według najnowszego zestawienia danych 

dotyczących inwestycji w badania i rozwój, publikowanego corocznie przez Komisję 

Europejską94, w pierwszej dziesiątce najważniejszych inwestorów w tej dziedzinie znalazło 

się aż pięć przedsiębiorstw farmaceutycznych. Taka skala inwestycji motywowana jest przede 

wszystkim perspektywą osiągnięcia wielomilionowych zysków z innowacyjnych produktów 

wprowadzanych na rynek. Choć tylko niewielka ilość badań nad nowymi substancjami 

zwieńczona jest sukcesem, zyski osiągane z pojedynczych, przełomowych leków sprawiają, 

że branża farmaceutyczna wciąż uznawana jest za jedną z najbardziej dochodowych. 

Osiągnięcie tak wysokiej stopy zwrotu możliwe jest dzięki czasowej wyłączności rynkowej 

zapewnianej wynalazkom przez prawo patentowe.

Z dzisiejszej perspektywy trudno uwierzyć, że zaledwie kilka dekad temu światowym 

standardem był zakaz patentowania farmaceutyków. Zdolność patentowa wszystkich 

wynalazków, niezależnie od dziedziny techniki została powszechnie uznana dopiero na mocy 

porozumienia TRIPS. Wprowadzenie jednolitego standardu ochrony własności intelektualnej 

w wymiarze globalnym bywa jednak poddawane krytyce. Wskazuje się, że wspomniana 

umowa międzynarodowa uprzywilejowuje państwa wysoko rozwinięte, nie oferując 

gospodarkom o niższym potencjale innowacyjnym żadnej rekompensaty95. Warto zauważyć, 

że podobne argumenty podnoszone są obecnie w polskiej dyskusji na temat wprowadzenia 

systemu jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej96. Jego brak z pewnością utrudnia 

prowadzenie działalności wielu przedsiębiorcom, którzy muszą zadowolić się ochroną 

dostępną na podstawie, niedoskonałej pod wieloma względami, konwencji monachijskiej. 

Niezależnie od powyższych dylematów, standard ochrony innowacji w Europie uznawany 

jest za wysoki. Szczególnie korzystne unormowania wprowadzono w tym względzie dla 

produktów leczniczych, których prawna wyłączność może zostać wydłużona nawet o pięć lat 

na mocy dodatkowego świadectwa ochronnego. Ustanowienie tego szczególnego instrumentu 

94 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard: Ranking of the world top 2000 companies, zestawienie
danych przygotowywane corocznie przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i 
Wspólne Centrum Badawcze, dostępne na stronie internetowej: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard13.html. 
95 Krytycznie na ten temat wypowiada się S. Sołtysiński, O potrzebie reformy…, s. 1043-1069.
96 A. Nowicka, R. Skubisz, Pakiet patentowy…, s. 17-18.
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uzasadniane jest potrzebą zrekompensowania czasu, który upływa pomiędzy zgłoszeniem 

wynalazku do ochrony patentowej a wydaniem pozwolenia na jego dopuszczenie do obrotu.

W zrewidowanej konwencji monachijskiej wprowadzono ponadto możliwość patentowania 

kolejnych zastosowań medycznych, np. nowych sposobów dawkowania leku. Wydaje się 

zatem, że europejskie regulacje prawne zapewniają przedsiębiorcom farmaceutycznym 

skuteczną ochronę ich rozwiązań, a tym samym realną szansę na zwrot poniesionych 

nakładów oraz wystarczającą zachętę dla kontynuowania prac badawczo-rozwojowych. 

Nie ulega wątpliwości, że nowe, innowacyjne farmaceutyki wydatnie przyczyniają się 

do stałego podnoszenia poziomu opieki zdrowotnej. Jednak produkty wadliwe mogą stanowić 

dla pacjenta źródło śmiertelnego zagrożenia, dlatego niezbędne jest istnienie unormowań 

gwarantujących ich bezpieczeństwo i skuteczność. Oprócz ustawodawcy, w sytuację na rynku 

farmaceutycznym regularnie ingerują też rządy. Wydatki publiczne na refundację leków 

zajmują istotną pozycję w corocznych budżetach państw a z uwagi na proces starzenia się 

społeczeństw kwota ta będzie rosnąć. Szansą na obniżenie kosztów współfinansowania 

farmakoterapii jest pojawienie się na rynku tańszych leków generycznych. Szacuje się 

bowiem, że po dwóch latach od wejścia na rynek ceny odpowiedników są średnio o 40 % 

niższe od ceny leku referencyjnego przed utratą prawnego monopolu97.

Powyższe czynniki sprawiają, że warunki konkurencji na rynku produktów 

leczniczych charakteryzuje daleko idąca specyfika. Do niedawna sektor ten pozostawał 

zasadniczo wolny od spektakularnych interwencji organów ochrony konkurencji, które

ograniczały się do kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz zwalczania barier dla importu 

równoległego 98 . Ta sytuacja uległa jednak w ostatnich latach gwałtownej zmianie. 

Zwiastunem nowego podejścia była pierwsza decyzja Komisji Europejskiej dotycząca 

nadużywania pozycji dominującej w sektorze farmaceutycznym, wydana w 2005 r. w sprawie 

AstraZeneca. Przeprowadzone kilka lat później kompleksowe dochodzenie sektorowe 

wykazało, że praktyki mające na celu utrudnienie konkurencji ze strony producentów 

generycznych wcale nie należą do wyjątków. Na podstawie zgromadzonych danych KE 

wszczęła szereg postępowań antymonopolowych w indywidualnych sprawach. Pomimo że 

unijna dyskusja na ten temat znajduje się dopiero we wczesnej fazie, pierwsze rozstrzygnięcia 

zaznaczają kierunek, w którym może podążać praktyka. 

97 Badanie sektora farmaceutycznego…, s. 10.
98 D. Schnichels, S. Sule, The Pharmaceutical Sector Inquiry and its Impact on Competition Law Enforcement,
Journal of European Competition Law & Practice 2010, nr 2, s. 93.
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Aktualnie najwięcej uwagi Komisja Europejska zdaje się poświęcać ugodom 

patentowym zawieranym pomiędzy przedsiębiorcami innowacyjnymi a generycznymi. 

Wnikliwej ocenie poddano w szczególności porozumienia ograniczające możliwość 

wprowadzenia leku odtwórczego do obrotu w zamian za przekazanie rekompensaty

finansowej na rzecz potencjalnego konkurenta. Kontrowersje wzbudza jednak kwalifikacja

takich porozumień jako ograniczających konkurencję ze względu na cel. Szczególne trudności 

może napotykać ocena ugód, które nie wykraczają poza zakres wyłączności ważnego patentu. 

Komisja ma bez wątpienia słuszność twierdząc, że eliminacja bezzasadnie udzielonych praw 

wyłącznych leży w interesie publicznym. Jednak kwalifikacja ugody patentowej jako 

ograniczającej konkurencję tylko dlatego, że pozbawia ona konkurentów motywacji do 

prowadzenia dalszego postępowania o unieważnienie patentu wydaje się być stwierdzeniem 

zbyt daleko idącym. Tak rygorystyczna ocena zdaje się pomijać szereg czynników, które 

mogą mieć wpływ na decyzję przedsiębiorców o zawarciu porozumienia.

Spośród innych potencjalnych nadużyć opisanych w raporcie z badania sektorowego 

warto zwrócić uwagę na powszechny współcześnie problem tworzenia tzw. gąszczy 

patentowych oraz poszukiwania prawnej ochrony dla rozwiązań o niskim poziomie 

wynalazczym. Ważnym wnioskiem Komisji jest z pewnością dostrzeżenie potrzeby poprawy 

jakości patentów europejskich. Podjęcie zdecydowanych działań w tym obszarze ma w mojej 

ocenie znaczenie zasadnicze. Abstrahując od podnoszonych w doktrynie wątpliwości, czy 

prawna ochrona wynalazków w ogóle spełnia swoją rolę99, trzeba podkreślić, że udzielanie 

ochrony rozwiązaniom o niskiej doniosłości z pewnością nie stanowi impulsu dla 

innowacji100. Dlatego środki wdrażane stopniowo w Europejskim Urzędzie Patentowym101 a

także wzrost zainteresowania tym tematem w doktrynie 102 oceniam zdecydowanie

pozytywnie.

Według mnie interesującym zagadnieniem poruszonym w sprawozdaniu Komisji jest 

możliwość naruszenia prawa konkurencji poprzez strategiczne wykorzystywanie 

przewidzianych prawem procedur. Stanowisko to zaaprobował Trybunał Sprawiedliwości w 

wyroku dotyczącym sprawy AstraZeneca konkludując, że wycofanie pozwolenia na 

dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu może stanowić nadużycie pozycji dominującej. 

Powyższe rozstrzygnięcie spotkało się z mieszanym przyjęciem w doktrynie. Niektórzy 

99 M. Boldrin, J. C. Allamand, D. K. Levine, C. Ornaghi, Competition and Innovation, Cato Papers on Public
Policy 2011, nr 1, s. 111-171.
100 M. A. Heller, R. S. Eisenberg, Can Patents Deter…, s. 689-701.
101 Recommendations for improving the patent system…, s. 4-5.
102 Zob. M. Schankerman, Improving patent incentives and enforcement, Journal of Intellectual Property Law &
Practice 2009, nr 11, s. 798-808.
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autorzy zwracają jednak uwagę, że ze względu na specyfikę stanu faktycznego niekoniecznie 

oznaczać ono będzie rewolucję w orzecznictwie103. Nie wydaje się prawdopodobne, aby w 

najbliższych latach zapadły orzeczenia stwierdzające niezgodność z prawem konkurencji 

takich praktyk jak zgłaszanie do ochrony rozwiązań o niskim poziomie innowacyjności czy 

inicjowanie nieuzasadnionych postępowań sądowych o naruszenie patentu. Działania takie 

można traktować jako moralnie dwuznaczne, lecz w ich obronie stoją przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, przede wszystkim prawo podstawowe gwarantujące każdemu dostęp 

do wymiaru sprawiedliwości104. Wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie ITT Promedia105,

wydany ponad piętnaście lat temu, pozostaje jedynym rozstrzygnięciem, w którym rozważano 

możliwość nadużycia pozycji dominującej poprzez drapieżcze prowadzenie sporów 

sądowych. W literaturze wskazuje się, że ustalenia poczynione przez Komisję w trakcie 

badania sektorowego mogą przyczynić się do wznowienia dyskusji na ten temat106. W mojej

ocenie istnieje niewielka szansa, aby w najbliższych latach intensyfikacja prac nad tym 

złożonym problemem stała się faktem. 

103 Tak, jeszcze w odniesieniu do decyzji Komisji, M. Kort, Intellectual Property and Article 82 EC (w:) Wolrad
Prinz zu Waldeck und Pyrmont, M. J. Adelman, R. Brauneis, J. Drexl, R. Nack (red.), Patents and Technological
Progress in a Globalized World. Liber Amicorum Joseph Straus, Berlin Heidelberg 2010, s. 162-163; Podobnie
P.-A. Van Malleghem, W. Devroe, AstraZeneca…, s. 229.
104 S. Dudzik, Procesowe nadużycie prawa…, s. 25.
105 Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17.07.1998 r. w sprawie T-111/96, ITT Promedia NV v. Komisja
Wspólnot Europejskich, ECR 1998, s. II-2937, pkt 55-58.
106 S. Vezzoso, Towards an EU Doctrine…, s. 521-522.
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