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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 i krajowym. W tym kontekście ogromne znaczenie 
ma odpowiednio zaprojektowany system prawny – powinien on 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 to zachęta 
dla przedsiębiorców innowacyjnych do inwestowania w działalność badawczo- 
-rozwojową i opracowywanie nowych leków. Czasowe ograniczenie tego monopolu 
pozwala natomiast na 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 podobnym praktykom jest poważnym wyzwaniem zarówno dla 
organów stanowiących prawo, jak i dla organów, które je 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 na rynku produktów leczniczych, będącym obszarem bardzo 
istotnym dla interesu publicznego. Opóźnienie konkurencji cenowej ze strony 
produktów odtwórczych sprawia, że zarówno budżety państw, jak i pacjenci 
zmuszeni się do ponoszenia nadmiernych kosztów farmakoterapii. Problemy te 
zostały dostrzeżone także w Unii Europejskiej (dalej: UE), o czym świadczą liczne 
działania zmierzające do zapewnienia właściwego funkcjonowania konkurencji na 
tym rynku podjęte w ostatnich latach przez Komisję Europejską (dalej: KE).

Przedmiotem niniejszej pracy jest zjawisko strategicznego wykorzystywania 
instrumentów ochrony patentowej na rynku produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi. Analiza uwzględnia perspektywę prawa patentowego i prawa konkurencji. 
Przedstawienie poszczególnych strategii wdrażanych przez przedsiębiorców 
innowacyjnych w celu opóźnienia konkurencji ze strony producentów leków 
generycznych zostanie poprzedzone omówieniem genezy i obecnego kształtu 
ochrony patentowej produktów leczniczych. Zwrócę również uwagę na kierunek 
działań podejmowanych przez KE i krajowe organy ochrony konkurencji w celu 
zwalczania takich praktyk. 

Wskazane zagadnienia poddałam analizie pod kątem prawa UE. 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 i na regulacji krajowej, stanowiącej jej uzupełnienie. 
Ingerencja prawa UE w omawianej dziedzinie ogranicza się do unormowania dwóch 
szczególnych instytucji: dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów 
leczniczych i tzw. klauzuli Roche–Bolar.

W rozdziale drugim przedstawiłam niektóre strategie stosowane przez 
przedsiębiorców farmaceutycznych w celu wydłużenia wyłączności rynkowej 
własnych produktów, a tym samym – opóźnienia wejścia na rynek produktów 
oferowanych przez producentów leków generycznych. Punkt wyjścia dla 
rozważań stanowią dane zgromadzone przez KE w toku badania sektorowego 
przeprowadzonego w latach 2008–2009. Ponadto dokonałam oceny postulatów 
zmian systemowych wskazywanych przez Komisję jako możliwe rozwiązania 
zaobserwowanych problemów.

Rozdział trzeci poświęciłam analizie sygnalizowanych praktyk w świetle prawa 
konkurencji UE. Prezentacja najnowszej praktyki decyzyjnej Komisji i orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących antykonkurencyjnych zachowań 
przedsiębiorców farmaceutycznych została poprzedzona krótką charakterystyką 
unijnych reguł konkurencji oraz zarysowaniem skomplikowanych relacji między 
prawem konkurencji a prawem własności intelektualnej.

Niniejsza praca uwzględnia stan prawny na dzień 14 czerwca 2014 r.
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rOzdział 1. OchrOna patentOwa 
prOduktów leczniczych na gruncie 
prawa pOlSkiegO i eurOpejSkiegO

1. charakteryStyka rynku prOduktów 
leczniczych

1.1. wprowadzenie do przedmiotu regulacji

Specyfika produktów leczniczych przejawia się na dwóch zasadniczych 
płaszczyznach. Z jednej strony są to dobra konsumpcyjne o szczególnie 
silnym oddziaływaniu na organizm człowieka, dlatego wymogi dotyczące ich 
skuteczności i bezpieczeństwa określono w sposób szczegółowy i restrykcyjny. 
Z drugiej strony znaczna część leków wprowadzanych na rynek charakteryzuje 
się wysoką innowacyjnością, co czyni je przedmiotem zainteresowania prawa 
patentowego. 

Z powyższych względów regulacja prawna mająca znaczenie dla sektora 
farmaceutycznego jest niezwykle rozbudowana i wielopoziomowa. W polskim 
porządku prawnym kompleksowe unormowanie kwestii administracyjnoprawnych 
związanych z wprowadzaniem produktów leczniczych do obrotu zawarto w ustawie 
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (dalej: pr. farm.)1. W kontekście 
niniejszej pracy kluczowe znaczenie będą miały jednak przepisy określające 
kształt ochrony patentowej produktów leczniczych, zawarte w ustawie z dnia 
30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.)2 oraz aktach 
prawnych o charakterze międzynarodowym i unijnym. Analizie zostaną poddane 
przede wszystkim postanowienia konwencji o udzielaniu patentów europejskich 
z dnia 5 października 1973 r., nazywanej od miejsca podpisania konwencją 
monachijską3, oraz dyrektywy 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu 

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm. 
2 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2013 r. poz. 1410.
3 Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona 

w Monachium dnia 5 października 1973 r., Dz.U. z 2004 r. nr 79, poz. 737 z późn. zm.
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odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, czyli dyrektywy 
farmaceutycznej4.

1.2. pojęcie i rodzaje produktów leczniczych

1.2.1. definicja produktu leczniczego

Ustawa – Prawo farmaceutyczne w art. 2 pkt 32 definiuje produkt leczniczy jako 
„substancję lub mieszaninę substancji, która jest przedstawiana jako posiadająca 
właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub 
podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub 
modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, 
immunologiczne lub metaboliczne”5. Przytoczona definicja stanowi kombinację 
terminów zawartych w dyrektywach 2001/83/WE oraz 2001/82/WE6. 

Ze względu na ochronną funkcję regulacji dotyczącej produktów leczniczych 
zakres tego pojęcia jest szeroki – obejmuje nie tylko substancje lub mieszaniny, 
które rzeczywiście mają właściwości profilaktyczne lub terapeutyczne, lecz 
także produkty, które zostały zaprezentowane w sposób sugerujący, że wykazują 
takie działanie7. Decyzja co do uznania określonego produktu za farmaceutyk 
należy do władz narodowych, jednak nie powinna być podejmowana arbitralnie. 
Przyznanie określonej substancji albo mieszaninie statusu produktu leczniczego 
jest bowiem równoznaczne z poddaniem jej szczegółowym rygorom w zakresie 
opracowania, dopuszczenia do obrotu, wytwarzania i sprzedaży. Stosowanie tych 
wymogów bez uzasadnionych podstaw może prowadzić do naruszenia zasady 
swobodnego przepływu towarów na rynku wewnętrznym8. Dokonując takiej oceny, 
należy uwzględnić w szczególności skład i właściwości produktu, cele, jakim ma 

4 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólno-
towego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, Dz.Urz. WE L 311 
z 28 listopada 2001 r., s. 67.

5 W literaturze pojęcia „produkt farmaceutyczny”, „farmaceutyk” i „lek” traktowane są jako 
synonimy produktu leczniczego, choć nie mają charakteru definicji legalnych. W niniejszej 
pracy wymienione terminy będą używane zamiennie.

6 Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego 
kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych, Dz.Urz. WE L 311 z 28 listopada 
2001 r., s. 1. Problematyka weterynaryjnych produktów leczniczych zostanie w niniejszej pracy 
pominięta.

7 Wyrok TS z 30 listopada 1983 r. w sprawie C–227/82 Van Bennekom, ECR 1983, s. 3883, pkt 16–20.
8 Wyrok TS z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C–150/00 Komisja Wspólnot Europejskich v. Republika 

Austrii, Zb. Orz. 2004, s. I–3887, pkt 63, 82; wyrok TS z 5 marca 2009 r. w sprawie C–88/07, 
Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii, Zb. Orz. 2009, s. I–1353, pkt 74–84. 
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on służyć, ryzyko związane z jego zastosowaniem oraz sposób jego używania 
i przedstawienia9.

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 obowiązujące w polskiej ustawie, a także szczegółowe unormowania 
odnoszące się do 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, jak również od 
pomyślnego przejścia standardowej procedury dopuszczenia do obrotu10. Wieloletnie 
prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem nowego leku zwykle znajdują 
odzwierciedlenie w jego cenie, zwłaszcza jeżeli produkt chroniony jest patentem, 
gwarantującym uprawnionemu ograniczony w czasie monopol prawny. Odrębny 
instrument ochrony oryginalnych produktów leczniczych stanowi 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 lat11. Po tym okresie następuje dwuletni okres wyłączności rynkowej 
(ang. market exclusivity) – wówczas rejestracja produktu odtwórczego jest 
możliwa, ale bez prawa do wprowadzenia go do obrotu. W doktrynie wskazuje 
się, że praktyczna doniosłość instytucji wyłączności danych ogranicza się do 
przypadków, w których prawo z patentu i dodatkowego świadectwa ochronnego 
wygasają przed upływem tej szczególnej ochrony dokumentacji12.

W myśl art. 15 ust. 8 pr. farm. odpowiednikiem referencyjnego produktu 
leczniczego jest produkt mający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji 

9 M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo farmaceutyczne, Warszawa 2012, s. 43.
10 W. Zieliński, Komentarz do art. 2 pkt 35 lit b, [w:] M. Kondrat (red.), Prawo farmaceutyczne. 

Komentarz, Warszawa 2009, s. 101. 
11 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.

12 Ż. Pacud, Ochrona patentowa produktów leczniczych, Warszawa 2013, s. 34–35.
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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 rozumie się w doktrynie jako brak znaczących 
różnic w stężeniu oraz stopniu wchłaniania, metabolizmu i rozkładu substancji 
czynnej w organizmie pacjenta13. Innymi słowy, lek odtwórczy może różnić się 
od pierwowzoru substancjami pomocniczymi, musi jednak charakteryzować się 
analogiczną skutecznością i analogicznym bezpieczeństwem14. Generyki stanowią 
więc w istocie substytuty leków oryginalnych. Nie mają 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 i 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 innowacyjnych15. 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 dziedzin 
gospodarki. Jest nie tylko wysoce innowacyjny, lecz także ściśle regulowany. Taki 
stan rzeczy to konsekwencja występowania szeregu wzajemnie sprzężonych oraz 
często przeciwstawnych interesów i wartości, których odpowiednie wyważenie 
należy do zadań ustawodawcy. Podstawowym dobrem zasługującym na ochronę 
prawną jest fundamentalne prawo człowieka do zdrowia, rozumiane współcześnie 

13 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.

14 A. García-Arieta, J. Gordon, Bioequivalence requirements in the European Union: critical 
discussion, „The AAPS Journal” 2012, nr 4, s. 739.

15 Badanie sektora farmaceutycznego przeprowadzone przez Komisję Europejską, wersja ostateczna 
z 8 lipca 2009 r., s. 10. Streszczenie sprawozdania z badania sektora farmaceutycznego dostępne  
na stronie internetowej http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/
communication_pl.pdf.
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jako prawo do dostępu do najwyższego standardu ochrony zdrowia16. Realizację 
tego prawa umożliwia m.in. zapewnienie powszechnego dostępu do bezpiecznych 
i skutecznych produktów leczniczych, co znajduje odzwierciedlenie w polityce 
lekowej prowadzonej przez państwo. 

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, a co za tym idzie – umożliwiają uprawnionemu ustalanie 
cen na wysokim poziomie. Istnieje pokusa, by powyższe wartości oceniać przez 
pryzmat ich hierarchii. Jednak proste stwierdzenie, że ochrona interesów jednej 
strony odbywa się kosztem drugiej, byłoby zbyt powierzchowne, gdyż istniejące 
między nimi korelacje są znacznie bardziej złożone. W szczególności należy 
pamiętać o tym, że czasowy monopol patentowy pozwala ekonomicznie uzasadnić 
inwestowanie środków w opracowywanie nowych leków, a tym samym przyczynia 
się do stałego podwyższania poziomu opieki zdrowotnej17.

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 
i przedsiębiorców oferujących leki generyczne. Ta dychotomiczna – przynajmniej 
na pozór – struktura to bezpośrednia konsekwencja objęcia farmaceutyków 
ochroną patentową. Wytwórcy produktów innowacyjnych, skoncentrowani na 
opracowywaniu i komercjalizowaniu nowych leków, ponoszą na ten cel ogromne 
nakłady. Średni koszt wprowadzenia na rynek nowego składnika aktywnego szacuje 
się na ponad 800 mln dol.18, a proces ten trwa od 10 do nawet 20 lat19. Z kolei 
stosunkowo niskie koszty wytworzenia produktu leczniczego20 – przy światowej 
wartości rynku farmaceutycznego na poziomie 1 bln dol., z perspektywą stałego 

16 Prawo do zdrowia jest przedmiotem regulacji licznych aktów prawnych o charakterze 
zarówno 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.

17 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.

18 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.

19 M. Dickson, J. P. Gagnon, Key factors in the rising cost of new drug discovery and development, 
„Nature” 2004, nr 3, s. 417–419.

20 Koszt produkcji leków odtwórczych jest zwykle 30–80% mniejszy niż w przypadku produktów 
referencyjnych. 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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wzrostu21 – zachęcają innych przedsiębiorców do podjęcia działalności imitacyjnej. 
Wprowadzenie odpowiedników na rynek jest jednak możliwe dopiero po 
wygaśnięciu ochrony patentowej produktu oryginalnego, co pozwala producentom 
leków innowacyjnych na osiągnięcie zwrotu z inwestycji.

Oprócz przedsiębiorców ważnym uczestnikiem omawianego rynku są rządy, 
mające 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 rozszerzenie systemu licencji przymusowych22. Natomiast państwa wysoko 
rozwinięte – zwłaszcza te, w których przedsiębiorcy innowacyjni podlegają 
opodatkowaniu – cenić będą skuteczną ochronę patentową produktów oryginalnych, 
wspierającą inwestycje przemysłu farmaceutycznego w badania i rozwój23.

W końcu należy wskazać na istotną specyfikę po stronie popytowej. Znaczną część 
kosztów farmakoterapii ponosi bowiem nie konsument końcowy, czyli pacjent, lecz 
krajowy system refundacji. Ze względu na ingerencję państwa ceny farmaceutyków 
są w dużej mierze niezależne od mechanizmów rynkowych i stanowią efekt 
negocjacji między zainteresowanymi podmiotami. Co więcej, w odniesieniu do 
istotnej części rynku, w szczególności leków na receptę, konsument końcowy nie 
jest osobą dokonującą wyboru nabywanego produktu. Decyzję o zaordynowaniu 
konkretnego farmaceutyku podejmuje lekarz prowadzący terapię24.

Podczas tworzenia przepisów dotyczących produktów leczniczych ustawodawca 
powinien dążyć do zapewnienia równowagi między interesami wskazanych grup 
podmiotów, gdyż ich współistnienie jest kluczowe dla odpowiedniego funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia. Właściwie zaprojektowany reżim prawny powinien 
uwzględniać wartości, które należy chronić, a przy tym respektować prawa, których 
nie należy bez ważnego powodu ograniczać25. Realizacji tego celu będą służyć 

21 Wydatki na produkty lecznicze w skali globalnej wyniosły w 2012 r. 965 mld dol. i mają osiągnąć 
wartość ok. 1,2 bln dol. 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 dol.) – dane za: MarketLine Industry Profile: 
Pharmaceuticals in Europe, 2014, s. 7.

22 A. Kamperman Sanders, Compulsory licensing and public health, „Maastricht Journal of European 
and Comparative Law” 2004, nr 4, s. 337–346.

23 M. Krekora, Rynek leków a własność intelektualna, Zakamycze 2006, s. 18–19.
24 Badanie sektora farmaceutycznego…, s. 9.
25 M. I. Hunt, L. Kotis, Prescription drugs and intellectual property protection: finding the right 

balance between access and innovation. Artykuł dostępny na stronie internetowej: http://www.
nihcm.org/pdf/prescription.pdf.
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przede wszystkim normy prawne dotyczące opracowania, dopuszczenia do obrotu 
i wytwarzania bezpiecznych i skutecznych leków oraz zasady ochrony patentowej 
produktów innowacyjnych. Tak określony zakres regulacji trzeba uzupełnić 
przepisami z dziedziny prawa konkurencji, służącymi eliminacji nadużyć na rynku.

2. źródła prawa patentOwegO

2.1. pierwsze unormowania o charakterze 
międzynarodowym

Kształt regulacji zawartej w polskim prawie własności przemysłowej w dużej 
mierze zdeterminowany jest zobowiązaniami RP wynikającymi z aktów prawa 
międzynarodowego i unijnego. Pierwszą wielostronną umową międzynarodową 
regulującą problematykę własności przemysłowej była konwencja o ochronie 
własności przemysłowej przyjęta w 1883 r. w Paryżu26. Ustanowiona w niej 
zasada pierwszeństwa konwencyjnego znacząco ułatwiła uprawnionym uzyskanie 
patentu na ten sam wynalazek w wielu państwach. Uznano bowiem, że przy 
ocenie zdolności patentowej zgłaszanego rozwiązania uwzględniany jest stan 
techniki istniejący w dacie pierwszego prawidłowego zgłoszenia w jednym 
z państw – stron konwencji paryskiej. Nieliczne postanowienia o charakterze 
materialnoprawnym zawarte w omawianej umowie nie zniwelowały jednak różnic 
istniejących w ustawodawstwach poszczególnych sygnatariuszy27.

Zasadniczym krokiem na drodze do ustanowienia międzynarodowego standardu 
ochrony własności intelektualnej było zawarcie w 1994 r. Porozumienia w sprawie 
handlowych aspektów praw własności intelektualnej (dalej: TRIPS)28. Postanowienia 

26 Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, Dz.U. 
z 1932 r. nr 2, poz. 8.

27 Konwencja paryska wprowadziła dwie fundamentalne zasady: zasadę asymilacji, zgodnie z którą 
podmioty zagraniczne z każdego państwa będącego członkiem Związku Paryskiego muszą być 
traktowane w innym państwie stowarzyszonym tak samo jak podmioty własne, oraz zasadę 
pierwszeństwa konwencyjnego, odnoszącą się do przesłanki nowości wynalazku.

28 Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzone w Marrakeszu dnia 
15 kwietnia 1994 r. Załącznik 1C – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej, Dz.U. z 1995 r. nr 98, poz. 483; Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych 
z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego 
Światową Organizację Handlu (WTO), Dz.U. z 1996 r. nr 32, poz. 143. Porozumienie TRIPS ma 
w zasadzie – z uwagi na swoje powiązanie z umową ustanawiającą WTO – zasięg ogólnoświatowy. 
Członkami WTO, a zarazem stronami porozumienia TRIPS, jest obecnie 159 państw.
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tej umowy szczegółowo określają zarówno przedmiot ochrony, jak i jej zakres 
oraz środki umożliwiające egzekwowanie posiadanych praw. Porozumienie TRIPS 
stanowi więc w pewnym sensie dalszy ciąg konwencji paryskiej29, zwłaszcza że 
w art. 2 zobowiązuje sygnatariuszy do przestrzegania określonych w niej wymogów. 
Należy podkreślić, że porozumieniem w sprawie handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej związane są nie tylko wszystkie państwa członkowskie 
UE, lecz także sama Unia30. 

2.2. konwencja o udzielaniu patentów europejskich

Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym prawa patentowego w skali 
europejskiej jest Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (dalej: KPE), 
podpisana w Monachium w 1973 r. Umowa ta jedynie w ograniczonym stopniu 
reguluje zagadnienia materialnoprawne, jednak przez wprowadzenie szczególnej 
procedury udzielania patentów pośrednio przyczyniła się do ujednolicenia 
ustawodawstw krajowych w tej dziedzinie. Istotę reżimu konwencyjnego stanowi 
możliwość uzyskania ochrony wynalazku we wszystkich wskazanych przez 
zgłaszającego państwach będących stronami KPE na podstawie pojedynczego 
zgłoszenia i w wyniku jednego postępowania. Konwencja monachijska nie jest 
aktem prawa UE, ale wszystkie państwa członkowskie UE są jej sygnatariuszami31. 

Skuteczną ochronę wynalazku na terytorium Polski można zatem uzyskać na 
mocy dwóch rodzajów praw wyłącznych: patentu udzielonego przez Urząd 
Patentowy RP (dalej: UPRP) na warunkach określonych w p.w.p. lub patentu 
europejskiego udzielonego przez Europejski Urząd Patentowy (dalej: EUP) 
w trybie konwencyjnym. Powyższy dualizm spowodował konieczność ujednolicenia 
uregulowań krajowych w stosunku do postanowień KPE, mimo że formalnie nie 
narzuca ona sygnatariuszom takiego obowiązku. Materialnoprawna regulacja 
zawarta w konwencji ogranicza się bowiem do zdefiniowania przesłanek zdolności 

29 M. du Vall, Wynalazki i wzory użytkowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, 
[w:] R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 
2012, t. 14a, s. 126.

30 Na temat kompetencji UE do zawierania umów międzynarodowych dotyczących praw własności 
intelektualnej zob. H. Żakowska-Henzler, Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej a prawo własności 
intelektualnej, Warszawa 2013, s. 54–55.

31 Przystąpienie Polski do KPE nastąpiło wskutek uchwalenia Ustawy z dnia 19 września 2003 r. 
o ratyfikacji Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, Dz.U. z 2003 r. nr 193, poz. 1885. 
Szczegółowe zasady funkcjonowania patentu europejskiego w Polsce określa Ustawa z dnia 
14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu 
europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2003 r. nr 65, poz. 598. Obie ustawy weszły 
w życie 1 marca 2004 r.
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patentowej oraz zasad ubiegania się o patent europejski. Umowa nie reguluje 
jednak ani treści patentu, ani środków ochrony tego prawa czy sposobu jego 
wykonywania32. Dostosowanie polskiej ustawy do treści konwencji dotyczyło więc 
przede wszystkim określenia przedmiotów ochrony, które są obecnie merytorycznie 
zbieżne w obu aktach.

2.3. źródła prawa patentowego w unii europejskiej

Choć patent europejski istotnie ułatwia działanie podmiotom poszukującym 
ochrony w więcej niż jednym państwie, nie jest on rozwiązaniem optymalnym. 
Przede wszystkim nie stanowi odrębnego prawa chroniącego, lecz de facto wiązkę 
patentów krajowych, których dalszy los (od chwili udzielenia) może kształtować 
się odmiennie33. Zgodnie z art. 2 ust. 2 KPE patent europejski udzielony dla 
określonego państwa – strony konwencji ma ten sam skutek i podlega tym samym 
warunkom co patent krajowy udzielony przez to państwo. Oznacza to, że po 
zakończeniu procedury dotyczącej wydania patentu europejskiego podlega on 
zasadniczo ustawodawstwu krajowemu. 

Od lat 70. XX w. trwają prace nad wprowadzeniem prawa wyłącznego wywołującego 
takie same skutki we wszystkich państwach członkowskich UE, co pozwoliłoby 
rozwiązać problem kolizji ochrony patentowej z zasadą swobodnego przepływu 
towarów. Wobec niepowodzenia wieloletnich negocjacji część państw postanowiła 
kontynuować starania w ramach tzw. wzmocnionej współpracy, dzięki czemu 
jednolita ochrona patentowa nie musiałaby obejmować całej Unii34. 

Konsekwencją tej decyzji było opracowanie tzw. pakietu patentowego, złożonego 
z trzech aktów prawnych: rozporządzenia 1257/2012 wprowadzającego 
wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony 
patentowej, rozporządzenia 1260/2012 dotyczącego tłumaczeń oraz porozumienia 

32 A. Nowicka, Patenty europejskie i ich skutki w Polsce, [w:] R. Skubisz (red.), System Prawa 
Prywatnego…, t. 14a, s. 147.

33 Przykładowo: unieważnienie patentu europejskiego udzielonego na ten sam wynalazek w jednym 
państwie będącym stroną konwencji nie ma co do zasady wpływu na jego skuteczność w innym 
państwie.

34 Procedura wzmocnionej współpracy – narzędzie umożliwiające działanie w sytuacji politycznego 
impasu – została przewidziana po raz pierwszy w 1997 r. w traktacie z Amsterdamu. Obecnie 
jest uregulowana przepisami art. 20 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 326–334 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (dalej: JSP)35. Powyższe rozwiązanie 
stało się przedmiotem licznych kontrowersji, jednak zarówno Rada UE, jak 
i Trybunał Sprawiedliwości wypowiedziały się pozytywnie o jego zgodności 
z prawem unijnym36. Można antycypować, że pakiet patentowy wejdzie w życie 
w najbliższych latach, choć trudno przewidzieć, jaką część państw członkowskich 
ostatecznie obejmie37. Polska na chwilę obecną zrezygnowała z uczestnictwa 
w tym systemie.

Brak kompleksowego unormowania ochrony patentowej w prawie UE nie oznacza, 
że sfera ta jest całkowicie wolna od ingerencji prawodawcy unijnego. Chociaż 
obowiązująca regulacja ogranicza się do wybranych zagadnień, w dziedzinie 
produktów leczniczych okazuje się dość obszerna. Przede wszystkim należy 
wskazać na wspomnianą już dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego 
kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Oprócz 
licznych zagadnień proceduralnych związanych z dopuszczeniem leków do obrotu 
wprowadza ona instytucję mającą ogromny wpływ na zakres ochrony patentowej 
farmaceutyków – określaną w doktrynie jako wyjątek Bolara. Istotne znaczenie ma 
też rozporządzenie 469/2009, wprowadzające tzw. dodatkowe prawo ochronne 
dla produktów leczniczych38.

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1257/2012 z 17 grudnia 2012 r. 
wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony 
patentowej, Dz.Urz. UE L 361 z 31 grudnia 2012 r., s. 1–8; rozporządzenie Rady UE nr 1260/2012 
z 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego 
systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących 
tłumaczeń, Dz.Urz. UE L 361 z 31 grudnia 2012 r., s. 89–92; porozumienie w sprawie Jednolitego 
Sądu Patentowego (JSP), Dz.Urz. UE C 175 z 20 czerwca 2013 r., s. 1–40.

36 Rada UE zatwierdziła wzmocnioną współpracę 25 państw członkowskich w omawianej dziedzinie. 
Zob. decyzja Rady 2011/167/UE z 10 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia 
wzmocnionej współpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej, 
Dz.Urz. UE L 76 z 22 marca 2011 r., s. 53–55. Włochy i Hiszpania zaskarżyły tę decyzję do 
Trybunału Sprawiedliwości, skargi zostały jednak oddalone w wyroku TS z 16 kwietnia 2013 r. 
w sprawach połączonych C-274/11 i C-295/11 Królestwo Hiszpanii i Republika Włoska v. Rada 
Unii Europejskiej (niepubl.).

37 Stosownie do art. 89 porozumienia w sprawie JSP do wejścia w życie aktów prawnych należących 
do pakietu patentowego wymagana jest ratyfikacja porozumienia o JSP przez co najmniej 
13 państw, w tym Niemcy, Wielką Brytanię i Francję. Do tej pory umową związały się jedynie 
Austria, Francja i Szwecja. Porozumienie zapewne wkrótce ratyfikuje Dania. W referendum 
przeprowadzonym w tym państwie 25 maja 2014 r. większość społeczeństwa wypowiedziała się 
za przystąpieniem do umowy.

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z 6 maja 2009 r. dotyczące 
dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych, Dz.Urz. UE L 152 z 16 czerwca 
2009 r., s. 1.
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3. zakreS przedmiOtOwy OchrOny 
patentOwej w dziedzinie prOduktów 
leczniczych

3.1. kategorie wynalazków

Przedmiotem ochrony patentowej jest wynalazek, czyli dobro niematerialne, 
jednak ani p.w.p., ani konwencja monachijska nie definiują tego pojęcia, 
ograniczając się do określenia przesłanek zdolności patentowej39. Na gruncie 
konwencji o udzielaniu patentów europejskich zasadne wydaje się wyróżnienie 
dwóch podstawowych rodzajów wynalazków: produktów (fizycznych jednostek) 
i sposobów (procesów, czynności)40. W praktyce wynalazki mogą być zastrzegane 
w czterech kategoriach: jako produkty, urządzenia, sposoby lub zastosowania41. 
Powyższe stanowisko odpowiada klasyfikacji przedstawionej w Regulaminie 
wykonawczym do konwencji o udzielaniu patentów europejskich42. 

Kiedy jednak analizuje się ten problem przez pryzmat stosowania KPE, przekonujący 
wydaje się pogląd, że dwie główne grupy (produkt i sposób, względnie – fizyczna 
jednostka i czynność) mieszczą w sobie wiele podtypów, takich jak urządzenia, 
metody wytwarzania i nowe zastosowania, a wyodrębnienie w praktyce organów 
patentowych aż czterech kategorii zastrzeżeń ma znaczenie wyłącznie formalne43. 
Przemawia za tym fakt, że aktualne Wytyczne EUP wyraźnie korygują klasyfikację 

39 W doktrynie pojęcie wynalazku powszechnie rozumiane jest jako rozwiązanie o charakterze 
technicznym, choć wskazuje się, że zarówno wprowadzenie definicji legalnej wynalazku, jak 
i konstruowanie definicji doktrynalnych są zbędne. Zob. M. du Vall, Wynalazek, [w:] R. Skubisz 
(red.), System Prawa Prywatnego…, t. 14a, s. 244.

40 A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, Patent, [w:] R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego…, 
t. 14a, s. 481.

41 E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, s. 51. 
42 Zob. zasada 29 pkt 2 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów 

europejskich. Analogiczna klasyfikacja zawarta jest także w publikacji Urzędu Patentowego RP: 
Poradnik wynalazcy. Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych, 
Warszawa 2006, s. 72.

43 Ż. Pacud, Ochrona patentowa produktów leczniczych…, s. 107. 
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przedstawioną w Regulaminie wykonawczym44. Również art. 27 porozumienia 
TRIPS odnosi się do tylko dwóch rodzajów wynalazków, tj. produktów i procesów.

3.2. patenty na wytwór i patenty na sposób

Przedmiot wynalazku może być charakteryzowany za pomocą mniej albo bardziej 
szczegółowych kryteriów, co nie mówi zbyt wiele o kształcie jego ochrony 
patentowej. Kwestią o zdecydowanie bardziej doniosłym znaczeniu praktycznym 
jest ocena zakresu ochrony wynikającej z patentu na określony typ wynalazku. 
Wyraźna odrębność reguł wyznaczania zakresu ochrony prowadzi do wyróżnienia 
dwóch podstawowych kategorii praw wyłącznych: patentów na wytwór i patentów 
na sposób. W ramach tych dwóch grup wyodrębnia się dalsze podgrupy: wśród 
patentów na wytwór – patenty na urządzenia i na produkty, wśród patentów 
na sposób – patenty na wytwarzanie i na zastosowanie45. Podobne stanowisko 
reprezentuje nauka niemiecka, wyróżniająca patenty na wytwór (niem. 
Erzeugnispatente) i patenty na proces (niem. Verfahrenspatente) oraz dzieląca 
je na analogiczne podgrupy46. Ostatecznie zarysowuje się więc podział na dwie 
główne kategorie – zakwalifikowanie konkretnego wynalazku do jednej z nich 
determinuje zakres przyznanej mu ochrony.

Wskutek udzielenia patentu na wynalazek, którego przedmiotem jest produkt, 
uprawniony uzyskuje monopol na ów produkt niezależnie od sposobu jego 
wytworzenia. Ponadto tak przyznana wyłączność rozciąga się na wszelkie możliwe 
zastosowania wynalazku, dlatego ochronę nazywa się absolutną. Z kolei patent 
na wynalazek dotyczący sposobu wytwarzania – zgodnie z art. 64 ust. 1 p.w.p., 
będącym odpowiednikiem art. 64 ust. 2 KPE – obejmuje również wytwory uzyskane 
tym sposobem. Jest to tzw. pośrednia ochrona patentowa produktu. Uzyskanie 

44 „The EPC refers to different »categories« of claim (»products, process, apparatus or use«). […] In 
fact, there are only two basic kinds of claim, viz. claims to a physical entity (product, apparatus) 
and claims to an activity (process, use)” – „Konwencja o udzielaniu patentów europejskich stanowi 
o różnych »kategoriach« zastrzeżeń (dotyczących produktu, procesu, urządzenia lub zastosowania). 
[…] W rzeczywistości istnieją tylko dwa podstawowe rodzaje zastrzeżeń, tj. zastrzeżenia 
dotyczące fizycznej jednostki (produktu, urządzenia) i zastrzeżenia dotyczące czynności (procesu, 
zastosowania)”. Wytyczne dla badań w Europejskim Urzędzie Patentowym (Guidelines for 
Examination in the European Patent Office, revised edition) 2013, F-IV-3.1 (tłum. własne).

45 A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, Patent…, s. 519.
46 Wśród patentów na wytwór – patenty na urządzenia (Vorrichtungspatente) i patenty 

na surowce (Stoffpatente), a wśród patentów na proces – patenty dotyczące sposobu 
wytwarzania (Herstellungsverfahren), metod postępowania (Arbeitsverfahren) i zastosowania 
(Verwendungspatente). Zob. M. Haedicke, H. Timmann, Handbuch des Patentrechts, Monachium 
2012, s. 679–680.
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identycznego rezultatu wskutek zastosowania innego sposobu wytwarzania nie 
będzie jednak powodować naruszenia patentu.

Wynalazki w dziedzinie farmaceutyków mogą być patentowane w obu powyższych 
kategoriach. Warto podkreślić, że bezpośrednia ochrona patentowa produktów 
leczniczych została powszechnie przyjęta dopiero pod koniec XX w. – przez wiele 
lat dopuszczalne było jedynie patentowanie sposobów ich wytwarzania. Obecnie 
światowym standardem jest zakaz różnicowania zdolności patentowej wynalazków 
z poszczególnych dziedzin techniki, co wynika z art. 27 ust. 1 porozumienia TRIPS. 
Umowa ta określa jednocześnie dozwolone wyłączenia spod patentowania, w tym 
– dotyczące metod leczniczych, chirurgicznych i diagnostycznych. Osobną kwestię 
stanowi możliwość uzyskania patentu na tzw. nowe zastosowanie medyczne, co 
w istocie prowadzi do udzielenia ograniczonej ochrony na produkt. Zagadnienie 
to zostanie szczegółowo omówione w dalszej części pracy.

3.3. wyłączenie patentowania metod leczniczych, 
chirurgicznych i diagnostycznych

Stosownie do art. 53 lit. c KPE patentów europejskich nie udziela się na chirurgiczne 
lub terapeutyczne metody leczenia ludzi lub zwierząt oraz metody diagnostyczne 
stosowane na ludziach lub zwierzętach47. Powyższy zakaz nie ma jednak wpływu 
na zdolność patentową produktów, np. innowacyjnych leków czy urządzeń, 
stosowanych w którejkolwiek z ww. metod. Zakazane jest natomiast patentowanie 
zastosowania określonej substancji lub mieszaniny w metodzie medycznej, gdyż 
prowadziłoby to de facto do takiego samego skutku jak opatentowanie owej 
metody48. Zarysowanie problematyki wyłączenia ochrony patentowej metod 
medycznych ma istotne znaczenie dla zrozumienia argumentów, które przyczyniły 
się do ustanowienia ochrony tzw. zastosowań medycznych.

Zakaz patentowania sposobów używanych w terapii, chirurgii i diagnostyce stanowi 
odstępstwo od zasady, zgodnie z którą patentowanie procesów, w tym nowych 
zastosowań znanych produktów, jest możliwe, pod warunkiem że takie rozwiązanie 
spełnia ogólne warunki stawiane wynalazkom. U źródła wspomnianego wyłączenia leży 
przekonanie, że objęcie metod medycznych ochroną patentową zawężałoby swobodę 

47 W dalszej części pracy wskazane trzy rodzaje metod będą określane łącznie jako „metody 
medyczne”.

48 Decyzja Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z 5 grudnia 1984 r. w sprawie G 5/83 Eisai (Second 
medical indication), Dz.Urz. EUP 1985, s. 64, pkt 11–13 uzasadnienia. We wskazanej decyzji Komisja 
orzekła łącznie w siedmiu odrębnych sprawach ze względu na tożsamość zagadnienia prawnego 
będącego przedmiotem rozstrzygnięcia. W literaturze powszechnie powoływana jest decyzja Eisai.
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lekarza w wyborze terapii i prowadziło do ograniczenia dostępności nowych procedur 
dla pacjentów49. Wskazuje się również, że rozwój nowych sposobów medycznych 
wynika przede wszystkim z działalności samych lekarzy, którzy do doskonalenia swoich 
umiejętności manualnych i intelektualnych nie potrzebują dodatkowej motywacji 
w postaci ochrony patentowej50. Z kolei zwolennicy patentowania takich rozwiązań 
– oprócz odwoływania się do oczywistych argumentów ekonomicznych – podnoszą, 
że brak ochrony prowadzi do niskiego stopnia rozpowszechnienia wiedzy o nowych 
metodach51.

Wobec ograniczonej liczby wciąż niezbadanych cząsteczek z czasem dostrzeżono 
potrzebę poszukiwania nowych zastosowań znanych substancji i związków 
chemicznych, które mogłyby się przyczynić do udoskonalenia leków już stosowanych 
w terapii lub wynalezienia kolejnych. Odpowiednie badania wymagają jednak 
istotnych nakładów finansowych, a zgodnie z zasadami ogólnymi ich wyniki nie 
mogłyby korzystać z ochrony patentowej. Jeżeli bowiem dany produkt nie jest nowy, 
ochronie podlegać może wyłącznie innowacyjny sposób jego użycia52. Rozwiązanie 
polegające na zastosowaniu określonej substancji w leczeniu nie mogłoby natomiast 
zostać opatentowane ze względu na fakt, że w praktyce decyzyjnej EUP zostało 
zrównane z zakazanym patentowaniem metod medycznych. Prawodawca podjął 
więc próbę wyważenia interesów i wprowadził możliwość uzyskania szczególnej 
ochrony na znany już produkt przez zastrzeżenie wynalazku w kategorii tzw. nowego 
zastosowania medycznego, o czym mowa poniżej.

3.4. ewolucja regulacji prawnej dotyczącej zdolności 
patentowej produktów leczniczych

Przez dziesiątki lat, ze względu na poważne wątpliwości o charakterze społeczno-
-etycznym, światowym standardem był zakaz patentowania leków. Dopuszczano 
jedynie pośrednią ochronę przez udzielenie patentu na sposób otrzymywania danej 

49 Argument ten powoływany jest w orzecznictwie organów Europejskiej Organizacji Patentowej 
jako ratio legis wyłączenia metod medycznych spod patentowania. Zob. decyzja Komisji 
Odwoławczej w sprawie T 116/85, pkt 3.7 uzasadnienia; opinia Rozszerzonej Komisji 
Odwoławczej w sprawie G 1/04, pkt 4 uzasadnienia; decyzja Rozszerzonej Komisji Odwoławczej 
w sprawie G 1/07, pkt 3.2.3.2, 3.3.7, 3.4.2.3 uzasadnienia.

50 Oświadczenie Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w sprawie patentowania procedur 
medycznych (World Medical Association Statement on Patenting Medical Procedures), przyjęte 
w październiku 1999 r. w Tel Awiwie, zmodyfikowane w październiku 2009 r. w New Delhi.

51 E. Verkey, Patenting of medical methods – need of the hour, „Journal of Intellectual Property 
Law & Practice” 2007, nr 2, s. 105.

52 Sam produkt nie jest już bowiem nowy, a nowość wynalazku stanowi konieczny warunek 
udzielenia patentu. Przesłanki zdolności patentowej zostaną omówione w dalszej części pracy.
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substancji lub mieszaniny. Zasadniczą zmianę w tym podejściu zapoczątkowała 
konwencja monachijska z 1973 r. Choć nie zobowiązywała ona sygnatariuszy do 
natychmiastowego uznania zdolności patentowej farmaceutyków, jako zasadę 
przyjęła możliwość udzielenia patentu europejskiego na produkty lecznicze53. 
Uznanie zdolności patentowej wynalazków farmaceutycznych stało się też – 
pośrednio – przedmiotem porozumienia TRIPS z 1992 r. Stanowi ono w art. 27 ust. 1, 
że patenty udzielane są na wszystkie wynalazki, niezależnie od tego, czy dotyczą 
one produktu czy procesu, ze wszystkich dziedzin techniki, pod warunkiem że są 
nowe, zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. 
Powyższy zapis nie pozwala na wyłączenie zdolności patentowej rozwiązań 
z określonej dziedziny techniki, w tym farmacji. W konsekwencji dopuszczalność 
patentowania produktów leczniczych została usankcjonowana w wymiarze 
globalnym. 

Warto zauważyć, że choć w Polsce umowa TRIPS weszła w życie dopiero w 2000 r., 
a konwencja monachijska – w 2004 r., ochronę patentową farmaceutyków 
przyjęto w prawie krajowym już w 1992 r. Bezpośrednią przyczyną wprowadzenia 
stosownego unormowania do obowiązującej wówczas ustawy o wynalazczości 
było ratyfikowanie przez RP porozumienia o współpracy gospodarczej ze Stanami 
Zjednoczonymi54. Wspomniana umowa bilateralna wymogła bowiem na krajowym 
ustawodawcy podniesienie standardów ochrony własności intelektualnej, m.in. 
przez zapewnienie ochrony patentowej leków. W doktrynie wskazuje się, że także 
porozumienie TRIPS zostało zawarte pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, przy 
aktywnym lobbingu przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego55. 

Przyjęcie jednolitych standardów ochrony własności intelektualnej w wymiarze 
światowym bywa poddawane krytyce, co nie zmienia faktu, że zdolność patentowa 
farmaceutyków jest dziś faktem. Produkty lecznicze można zastrzegać w kategorii 
produktu jako pojedyncze związki chemiczne lub mieszaniny takich związków, 
a także pierwsze i kolejne zastosowania medyczne.

53 W art. 167 ust. 2 lit. a konwencji monachijskiej przewidziano możliwość dokonania przez 
państwo członkowskie czasowego zastrzeżenia, zgodnie z którym produkty lecznicze byłyby 
jednak pozbawione ochrony. Obecnie taka możliwość nie istnieje. Zob. Ż. Pacud, Ochrona 
patentowa produktów leczniczych…, s. 108–109.

54 Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki z 1990 r., Dz.U. z 1994 r. nr 97, poz. 467.

55 S. Sołtysiński, O potrzebie reformy prawa patentowego, [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc 
(red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi 
Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013, s. 1044.
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4. Szczególne zaSady OchrOny patentOwej 
prOduktów leczniczych

4.1. przesłanki zdolności patentowej

4.1.1. uwagi wstępne

Jak już wspomniałam, polska regulacja przesłanek zdolności patentowej została 
zasadniczo ujednolicona z postanowieniami konwencji monachijskiej. „Europejski” 
charakter odpowiednich przepisów p.w.p. powinien być uwzględniany również na etapie 
ich interpretacji56. Nieliczne odmienności, dotyczące m.in. nieszkodzącego nowości 
ujawnienia wynalazku, nie mają istotnego wpływu na kształt ochrony patentowej 
produktów leczniczych. Można zatem przyjąć założenie, że opisane poniżej zasady 
odnoszą się zarówno do patentów europejskich, jak i do patentów krajowych.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 KPE patenty europejskie udzielane są na wszelkie 
wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki, pod warunkiem że wynalazki te 
są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. 
Po zmianie – dokonanej w akcie rewidującym z 2000 r.57 – brzmienie powyższego 
przepisu odpowiada postanowieniu art. 27 ust. 1 porozumienia TRIPS.

4.1.2. nowość

W myśl art. 54 KPE wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią 
stanu techniki. Stan techniki obejmuje zaś wszystko, co przed datą dokonania 
europejskiego zgłoszenia patentowego zostało udostępnione do wiadomości 
powszechnej w formie ustnego lub pisemnego opisu, przez zastosowanie bądź 
w dowolny inny sposób. Przyjmowana jest również fikcja prawna, zgodnie z którą – 
pod pewnymi warunkami – za zawarte w stanie techniki uważa się także informacje 
zamieszczone w zgłoszeniach patentowych korzystających z wcześniejszego 
pierwszeństwa, a nieudostępnionych jeszcze do wiadomości publicznej. 

Przesłanka nowości oceniana jest w skali światowej. Ujawnienie określonego 
rozwiązania nieograniczonej liczbie osób powoduje zatem utratę jego zdolności 

56 E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej…, s. 30.
57 Akt rewidujący z dnia 29 listopada 2000 r. (wszedł w życie 13 grudnia 2007 r.). Zmiana polegała 

na dodaniu zwrotu „we wszystkich dziedzinach techniki” (in all fields of technology). Podobna 
zmiana została dokonana w polskiej ustawie – polegała na dodaniu w art. 24 p.w.p. fragmentu 
„bez względu na dziedzinę techniki”.
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patentowej, niezależnie od tego, w jakiej części globu miało miejsce oraz czy 
zgłaszający rzeczywiście się z nim zapoznał. Ustawodawca wprowadził przy tym 
istotne ułatwienie dla zgłaszającego – w postaci domniemania nowości. To na 
Urzędzie Patentowym spoczywa obowiązek badania powyższej przesłanki, a także 
ciężar dowodu w zakresie wykazania, że nie została ona spełniona. Dotyczy to 
również osób trzecich kwestionujących zasadność udzielenia patentu58.

Istotne zawężenie zakresu przesłanki nowości – odnoszące się wyłącznie do wynalazków 
w dziedzinie farmacji – przewiduje art. 54 KPE w ust. 4 i 5, sankcjonujących możliwość 
patentowania wynalazków stanowiących tzw. pierwsze i kolejne zastosowania 
medyczne. Wprowadzenie tej szczególnej koncepcji nowości (ang. special concept 
of novelty)59 do porządku prawnego uzasadniano potrzebą stworzenia zachęty do 
prowadzenia ciągłych badań nad znanymi substancjami – wyniki takich badań mogą 
się bowiem przyczynić do rozwoju medycyny i podwyższenia poziomu ochrony 
zdrowia. Opisana koncepcja stanowi jednocześnie swoistą rekompensatę za skutki 
wyłączenia zdolności patentowej sposobów leczenia60.

4.1.2.1. pierwsze zastosowanie medyczne

Zgodnie z art. 54 ust. 4 KPE omówione zasady ogólne dotyczące przesłanki nowości 
nie wyłączają zdolności patentowej jakiejkolwiek substancji lub mieszaniny 
objętej stanem techniki stosowanej w metodzie terapeutycznej, chirurgicznej 
lub diagnostycznej, pod warunkiem że takie zastosowanie nie jest objęte stanem 
techniki. Wyjątkowo zatem prawodawca dopuszcza możliwość opatentowania 
produktu farmaceutycznego, który nie jest już nowy w podstawowym rozumieniu 
tego pojęcia. Udzielenie ochrony wchodzi jednak w grę tylko wówczas, gdy 
zostaną ujawnione nowe właściwości substancji lub mieszaniny wskazujące na 
jej przydatność w co najmniej jednej metodzie medycznej. O nowości całego 
wynalazku decyduje więc to nieznane wcześniej zastosowanie61.

Zdolność patentową w kategorii pierwszego zastosowania medycznego mogą mieć 
wyłącznie produkty, które nie były do tej pory stosowane w żadnej metodzie leczniczej, 
chirurgicznej ani diagnostycznej. Omawiany wyjątek nie znajdzie zatem zastosowania 
w sytuacji, gdy określoną substancję lub związek chemiczny wykorzystywano np. 
w leczeniu innej choroby. Z literalnej wykładni przepisu wynika również jednoznacznie, 

58 M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 185–188.
59 Decyzja Komisji Odwoławczej z 12 stycznia 1984 r. w sprawie T 128/82 Pyrrolidine-Derivatives, 

Dz.Urz. EUP 1984, s. 164, pkt 9 uzasadnienia.
60 Ż. Pacud, Ochrona patentowa zastosowań medycznych, [w:] M. Kępiński, J. Kępiński, 

K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski (red.), Rynek farmaceutyczny a prawo własności 
intelektualnej, Warszawa 2013, s. 5.

61 Ż. Pacud, Ochrona patentowa produktów leczniczych…, s. 129.
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że analizowana regulacja dotyczy wyłącznie substancji i mieszanin. W myśl zasady 
exceptiones non sunt extendendae postanowienie art. 54 ust. 4 KPE nie stanowi więc 
podstawy do uznania nowości wynalazków, których przedmiotem są np. urządzenia, 
nawet jeżeli zostanie wykazane ich nieznane dotychczas zastosowanie terapeutyczne.

Co istotne, wynalazkiem podlegającym ochronie patentowej w kategorii pierwszego 
zastosowania medycznego jest produkt jako taki (substancja, mieszanina), a nie 
jego zastosowanie – wbrew powszechnie używanej nazwie samego wyjątku, lecz 
zgodnie z literalnym brzmieniem konwencji. Monopol patentowy rozciąga się zatem 
na chronioną substancję lub mieszaninę niezależnie od sposobu jej otrzymywania. 
Ochrona nie ma jednak charakteru absolutnego: obejmuje wyłącznie produkt we 
wskazanym, nowym zastosowaniu (ang. purpose-limited product protection).

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 69 KPE zakres ochrony przyznanej 
patentem określają zastrzeżenia patentowe sformułowane przez uprawnionego. 
Doniosłe znaczenie ma tutaj wspomniane wyłączenie patentowania metod 
terapeutycznych, chirurgicznych i diagnostycznych. Wynalazek określony jako 
„sposób leczenia choroby Y przez podawanie substancji X” byłby pozbawiony 
zdolności patentowej stosownie do art. 53 lit. 3 KPE62. Jednak zastrzeżenie 
w postaci „produkt X przeznaczony do leczenia choroby Y” pozwala objąć wynalazek 
ochroną – oczywiście pod warunkiem, że spełnione są pozostałe przesłanki zdolności 
patentowej. Typowa redakcja zastrzeżeń w przypadku pierwszego zastosowania 
medycznego składa się więc z opisu dwóch elementów: struktury chemicznej 
produktu i jego szczególnego przeznaczenia, stąd powszechna w literaturze nazwa 
zastrzeżenia product-by-use63. Dopuszczalne jest też formułowanie zastrzeżeń 
ogólnych, np. w formie „produkt X do zastosowania jako lek”, co pozwala rozszerzyć 
zakres ochrony patentowej na wszystkie medyczne zastosowania danej substancji, 
w tym te niewskazane w opisie patentowym64. Należy podkreślić, że dysponent 
patentu udzielonego w kategorii pierwszego zastosowania medycznego nie jest 
uprawniony do zakazania osobom trzecim korzystania z wynalazku w celach 
pozaterapeutycznych65. W przeciwnym razie dochodziłoby do nieuzasadnionego 
naruszenia praw nabytych osób trzecich – zostałyby one pozbawione możliwości 
korzystania z rozwiązania należącego do stanu techniki w dotychczasowym, znanym 
zakresie.

62 Decyzja Rozszerzonej Komisji Odwoławczej w sprawie G 5/83 Eisai, pkt 11–13 uzasadnienia.
63 Ż. Pacud, Ochrona patentowa zastosowań medycznych…, s. 8.
64 Decyzja Komisji Odwoławczej w sprawie T 128/82, Pyrrolidine Derivatives/Hoffmann La Roche, 

pkt 10 uzasadnienia, decyzja Rozszerzonej Komisji Odwoławczej w sprawie G 5/83 Eisai, pkt 15 
uzasadnienia.

65 M. du Vall, Prawo patentowe…, s. 346.
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4.1.2.2. drugie i kolejne zastosowanie medyczne

O ile możliwość patentowania wynalazków w kategorii pierwszego zastosowania 
medycznego przewidziana była w konwencji monachijskiej od początku jej 
obowiązywania i legalność tego rozwiązania nie budziła wątpliwości, o tyle 
stosowanie przez EUP rozszerzającej wykładni wyjątku, pozwalającej na objęcie 
ochroną patentową kolejnych zastosowań medycznych, spotkało się w doktrynie 
ze zróżnicowanym przyjęciem66. 

Tendencja do zawężania zakresu zakazu patentowania metod medycznych 
i poszerzenia katalogu wynalazków podlegających ochronie została zapoczątkowana 
w decyzji Rozszerzonej Komisji Odwoławczej z 1984 r. w sprawie G 5/83 Eisai. 
Pomimo braku wyraźnej podstawy normatywnej w ówczesnej treści konwencji 
dopuszczono bowiem opatentowanie wynalazku polegającego na użyciu znanej 
substancji aktywnej do leczenia choroby nieleczonej wcześniej za pomocą tej 
substancji. Komisja uznała wprawdzie zastrzeżenia odnoszące się bezpośrednio do 
zastosowania określonego produktu w leczeniu ludzi lub zwierząt za niedopuszczalne, 
jednak oddzieliła je wyraźne od zastrzeżeń obejmujących wykorzystanie substancji 
lub mieszaniny do wytworzenia produktu farmaceutycznego stosowanego w nowej 
terapii67. Ów prawny wybieg, polegający na zaakceptowaniu tzw. szwajcarskiej 
redakcji zastrzeżeń68, otworzył drogę do patentowania drugiego i kolejnych 
zastosowań medycznych. W praktyce zastrzeżenia tego typu konstruowano 
według schematu „użycie produktu X do wytworzenia leku Y do terapeutycznego 
zastosowania Z” lub podobnego. Dzięki tej trójstopniowej strukturze formalnie 
ochroną patentową objęty był sposób wytwarzania leku, a nie jego zastosowanie. 
Niespójność omawianej konstrukcji przejawia się w ocenie przesłanki nowości, 
która nie wynikała z nieznanych i nieoczywistych cech zastrzeganego sposobu 
wytwarzania, lecz była wywodzona, na zasadzie analogii do art. 54 ust. 4 KPE, 
z nowości ujawnionych właściwości farmakologicznych69. Z powyższych powodów 
dopuszczalność uzyskiwania patentów na drugie i kolejne zastosowania medyczne 

66 Krytycznie na temat takiej interpretacji: D. Armstrong, The arguments of law, policy and practice 
against Swiss-type patent claims, „University of Wellington Law Review” 2001, nr 1, s. 221–254. 
Inaczej A. Casalonga, G. Dossmann, Patent protection of the therapeutic use and pharmaceutical 
product, „Journal of the Patent and Trademark Office Society” 1988, nr 3, s. 196. Argumenty 
za patentowaniem drugich i kolejnych zastosowań medycznych oraz przeciwko niemu wskazuje 
J. M. Miller: Patentability of a second indication of a pharmaceutical in Europe, „IDEA – The 
Journal of Law and Technology” 1985, nr 1, s. 15–18.

67 Decyzja Rozszerzonej Komisji Odwoławczej w sprawie G 5/83 Eisai, pkt 11–13 i 23 uzasadnienia.
68 M. du Vall, Wynalazek…, s. 319.
69 Decyzja Rozszerzonej Komisji Odwoławczej w sprawie G 5/83 Eisai, pkt 21 uzasadnienia.
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zastrzegane w formie szwajcarskiej ocenia się w literaturze jako formę obejścia 
prawa, opartą na wykładni contra legem70.

Pomimo wielu głosów krytycznych opisana praktyka została usankcjonowana aktem 
zmieniającym konwencję o udzielaniu patentów europejskich, który wszedł w życie 
13 grudnia 2007 r.71 W znowelizowanym brzmieniu konwencji art. 54 uzupełniono 
o ust. 5, w myśl którego „przepisy ust. 2 i 3 nie wyłączają również zdolności 
patentowej jakiejkolwiek substancji lub mieszaniny, o których mowa w ust. 4, 
stosowanych w ściśle określony sposób w jakiejkolwiek metodzie, o której mowa 
w art. 53 lit. c, pod warunkiem, że takie zastosowanie nie jest objęte stanem 
techniki”. W obecnym stanie prawnym dopuszczalność patentowania wynalazków 
w kategorii drugiego i kolejnych zastosowań medycznych nie budzi wątpliwości, 
jednak – podobnie jak w przypadku pierwszego zastosowania – patent udzielany 
jest na samą substancję lub mieszaninę. Zakres ochrony ogranicza się w tym 
wypadku do konkretnego celu wskazanego w zgłoszeniu, a za jedyną właściwą 
redakcję zastrzeżeń należy uznać formułę product-by-use72.

4.1.3. poziom wynalazczy

Spełnienie kryterium nowości pozwala przejść do oceny drugiej z przesłanek 
zdolności patentowej. I tak – stosownie do art. 56 KPE – wynalazek uważa się za 
wykazujący poziom wynalazczy, jeżeli dla specjalisty z danej dziedziny nie wynika 
on w sposób oczywisty ze stanu techniki. Oceny tej przesłanki dokonuje się z punktu 
widzenia znawcy przedmiotu dysponującego przeciętną wiedzą i umiejętnościami 
oraz mającego wgląd do wszystkich ogólnie dostępnych informacji73. Co istotne, 
punktem odniesienia jest stan techniki w dacie pierwszeństwa badanego 
zgłoszenia, czyli najczęściej w dniu pierwszego zgłoszenia wynalazku w jednym 
z urzędów patentowych74. Należy przy tym uważać na tzw. hindsight bias, czyli 
tendencję do oceniania przeszłych wydarzeń jako możliwych do przewidzenia. 

W praktyce EUP i UPRP w celu dokonania obiektywnej oceny omawianego 
kryterium sięga się po metodę problem–rozwiązanie (ang. problem-and-solution 
approach), składającą się z trzech etapów: 1. znalezienia najbliższego stanu 

70 M. du Vall, Prawo patentowe…, s. 349; D. Armstrong, The Arguments of Law…, s. 211 i 219–221.
71 Akt rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów europejskich sporządzony w Monachium 

w dniu 29 listopada 2000 r., Dz.U. z 2007 nr 236, poz. 1736.
72 Decyzja Rozszerzonej Komisji Odwoławczej w sprawie G 2/08 Eisai, pkt 7.1.3 uzasadnienia. 

Należy przy tym wskazać, że uznanie szwajcarskiej formy zastrzeżeń za niedopuszczalną nie 
ma skutku retroaktywnego, w związku z czym wiele patentów udzielonych w tej formie wciąż 
pozostaje w mocy. 

73 Wytyczne dla badań…, G-VII-3.
74 P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014, s. 84–85 i 102.
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techniki, 2. określenia problemu, który powinien zostać rozwiązany, 3. rozważenia, 
czy w świetle powyższych ustaleń zgłoszony wynalazek mógł być oczywisty dla 
specjalisty w danej dziedzinie75. Odpowiedź na ostatnie pytanie jest twierdząca, 
jeżeli specjalista ma możliwość dojścia do zastrzeganego rozwiązania w sposób 
zawodowy i rutynowy, na drodze wyłącznie logicznej analizy76. Należy przy 
tym zaznaczyć, że zgłoszone rozwiązanie musi być analizowane jako całość. 
Zastrzeżenie składające się z kombinacji różnych elementów można uznać za 
oczywiste tylko wówczas, gdy efekt osiągnięty w wyniku ich połączenia jest dla 
znawcy przedmiotu przewidywalny77.

Wprowadzenie przesłanki poziomu wynalazczego ma na celu zawężenie możliwości 
patentowania rozwiązań technicznych do tych stanowiących pewien krok naprzód, 
a nie jedynie niewielką modyfikację istniejących rozwiązań78. W dziedzinie 
produktów leczniczych wymóg ten zostaje zazwyczaj spełniony przez osiągnięcie 
nieoczekiwanego – z punktu widzenia specjalisty – oddziaływania leczniczego. Zbyt 
liberalna ocena kryterium nieoczywistości prowadzi, moim zdaniem, do zaburzenia 
roli patentu jako instrumentu mającego na celu zapewnienie równowagi między 
monopolem uprawnionego, ochroną skutecznej konkurencji na rynku i publicznym 
dostępem do wynalazku. Niekorzystne konsekwencje tego zjawiska, określanego 
mianem trywializacji patentów, są widoczne m.in. na rynku farmaceutycznym79. 
Patentowanie nowych mieszanin znanych substancji czynnych, które są wprawdzie 
ulepszeniem istniejących produktów, jednak nie na tyle doniosłym, by móc 
je uznać za nieoczywiste, stanowi powszechną praktykę. Kontrowersje budzi 
także dopuszczalność patentowania nowych sposobów podawania leków, w tym 
schematów dawkowania, w kategorii drugiego zastosowania medycznego80. 
Zagadnienia te zostaną szczegółowo omówione w rozdziale drugim.

4.1.4. przemysłowe zastosowanie

Zgodnie z art. 57 KPE wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego 
stosowania, jeżeli może być wytwarzany lub wykorzystywany w jakiejkolwiek 
gałęzi przemysłu. Tę przesłankę ocenia się stosunkowo łagodnie. Działalność 

75 Wytyczne dla badań…, G-VII-5; Poradnik wynalazcy. Metodyka..., rozdz. II, pkt 8.2.
76 Zob. decyzja Komisji Odwoławczej w sprawie T 112/99, pkt 3.1.2., uzasadnienia. Na gruncie 

prawa polskiego wskazać można na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z 12 marca 2010 r., sygn. VI SA/Wa 2079/09.

77 Poradnik wynalazcy. Metodyka..., rozdz. II, pkt 8.1, s. 55.
78 M. du Vall, Wynalazek…, s. 323.
79 Ż. Pacud, Ochrona patentowa produktów leczniczych…, s. 282–284.
80 Zob. E. D. Ventose, Patent protection for dosage regimes in Europe: a dissenting view, „Journal 

of Intellectual Property Law & Practice” 2011, nr 4, s. 238–253.
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przemysłowa rozumiana jest szeroko i obejmuje każdą działalność o charakterze 
technicznym. Ponadto udzieleniu patentu nie stoi na przeszkodzie fakt, że 
możliwość praktycznego zastosowania wynalazku jest niewielka albo ekonomicznie 
nieuzasadniona. Istotne znaczenie ma natomiast powtarzalność realizacji 
zamierzonych rezultatów81. W dziedzinie farmaceutyków spełnienie tego wymogu 
nie napotyka zazwyczaj istotnych trudności: praktyczne zastosowanie produktów 
leczniczych wpisane jest bowiem w ich istotę. 

Warto wspomnieć, że do czasu wejścia w życie aktu rewidującego z 2000 r. 
wyłączenie zdolności patentowej metod medycznych uzasadniano właśnie 
rzekomym brakiem ich przemysłowej stosowalności. W literaturze regulacja 
ta poddawana była jednak krytyce82. Wskazywano, że rzeczywistym ratio legis 
wykluczenia możliwości uzyskania patentu na sposoby leczenia są względy 
ochrony zdrowia publicznego. Z powyższych powodów w znowelizowanym 
brzmieniu konwencji metody medyczne zostały objęte dyspozycją art. 53 lit. c, 
zgodnie z którym nie udziela się patentów na określone rozwiązania, niezależnie 
od tego, czy formalnie spełniają one warunki stawiane wynalazkom. Zmiana ta, 
choć istotna w kontekście spójności regulacji, nie wpływa na praktykę stosowania 
konwencji83. 

4.2. treść i zakres prawa z patentu na produkt leczniczy

4.2.1. treść prawa z patentu na gruncie ustawy – prawo własności 
przemysłowej

W myśl art. 64 ust. 1 KPE patent europejski przyznaje jego dysponentowi w każdym 
państwie, w stosunku do którego został udzielony, takie same prawa, jakie 
przyznaje patent krajowy udzielony w tym państwie. Konwencja monachijska 
reguluje jedynie nieliczne kwestie, tj. czas trwania patentu europejskiego 
(art. 63) i zakres przedmiotowy ochrony wynalazku, którego przedmiotem jest 

81 M. du Vall, Prawo patentowe…, s. 204.
82 B. Mendyk, Tendencje w zakresie ochrony patentowej metod chirurgicznych, terapeutycznych 

i diagnostycznych, „Państwo i Prawo” 2014, nr 2, s. 85; Ż. Pacud, Wyłączenie patentowania metod 
leczniczych, chirurgicznych i diagnostycznych w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2010, 
nr 107, s. 89–90.

83 Special edition 4/2007 – Revision of the European Patent Convention (EPC 2000). Synoptic 
presentation EPC 1973/2000 – Part I: The Articles, Dziennik Urzędowy EUP, wydanie specjalne 
4/2007, s. 50.
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sposób wytwarzania (art. 64 ust. 2). Pozostałe reguły wyznaczające zakres ochrony 
patentowej określa ustawodawstwo krajowe.

Udzielenie patentu skutkuje powstaniem po stronie uprawnionego prawa 
podmiotowego o charakterze majątkowym, skutecznego erga omnes. Treść tego 
prawa ustawodawca określił zarówno od strony pozytywnej (stanowiąc w art. 63 
ust. 1 p.w.p., że przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania 
z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy), jak i od strony negatywnej 
(wskazując w art. 66 ust. 1 p.w.p. na katalog czynności, których wykonywanie bez 
zgody uprawnionego jest zakazane)84. Patent, podobnie jak inne prawa wyłączne 
na dobrach niematerialnych, ma jednak pewne ustawowo określone granice – 
przede wszystkim terytorialne, czasowe i przedmiotowe.

4.2.2. zakres terytorialny patentu

Stosownie do art. 63 ust. 1 p.w.p. prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku 
ograniczone jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższy przepis 
odzwierciedla powszechnie przyjętą w prawie patentowym zasadę terytorialności, 
uważaną za pochodną suwerenności państw85. Jednocześnie geograficzne 
ograniczenie monopolu patentowego jest negatywnie oceniane z perspektywy 
rynku wewnętrznego UE86. Odejście od zasady terytorialności byłoby możliwe za 
sprawą utworzenia jednolitego reżimu ochrony patentowej o zasięgu regionalnym, 
opartego na wspólnych przepisach materialnych i proceduralnych. Takim 
rozwiązaniem może się w przyszłości stać patent europejski o jednolitym skutku, 
choć szczegółowe rozwiązania tego systemu wciąż budzą liczne kontrowersje.

4.2.3. zakres temporalny patentu

Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku 
w UPRP, pod warunkiem uiszczenia wymaganych opłat. Z jednej strony okres 
ten jest odpowiednio długi, by zapewnić wynalazcy możliwość zwrotu nakładów 
poniesionych na prace badawcze. Z drugiej strony zaś ograniczenie czasowe 
zapobiega powstaniu trwałej pozycji monopolistycznej i zapewnia społeczeństwu 
szeroki dostęp do wynalazku po upływie okresu ochrony. 

84 W literaturze taka konstrukcja treści patentu określana jest jako połączenie modelu 
syntetycznego i analitycznego. Zob. A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, Patent…, s. 476–477.

85 P. Kostański, Komentarz do art. 63, [w:] P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. 
Komentarz, Warszawa 2014, s. 377.

86 H. Żakowska-Henzler, Rynek wewnętrzny…, s. 20–21.
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W dziedzinie produktów leczniczych ważną rolę odgrywa ponadto unormowanie 
zawarte w rozporządzeniu 469/2009 dotyczącym dodatkowego świadectwa 
ochronnego dla produktów leczniczych. Akt ten jest bezpośrednio stosowany we 
wszystkich państwach członkowskich, dlatego w polskim systemie prawnym został 
jedynie uzupełniony regulacją o charakterze proceduralnym włączoną do p.w.p. 
w rozdziale 51. Udzielenie dodatkowego świadectwa ochronnego (ang. supplementary 
protection certificate, dalej: SPC) pozwala wydłużyć okres wyłączności uprawnionego 
o czas, który upłynął między datą dokonania zgłoszenia patentu podstawowego a datą 
pierwszego zezwolenia na obrót produktem w Unii, pomniejszony o pięć lat. Okres 
ważności SPC nie może jednak przekroczyć pięciu lat. 

Sposób ustalania długości dodatkowego prawa ochronnego odzwierciedla 
motywację, którą kierował się prawodawca unijny, wprowadzając tę instytucję 
pierwotnym rozporządzeniem 1768/199287, i która pozostaje aktualna również 
pod rządami obowiązującego aktu normatywnego. Produkty lecznicze stanowią 
bowiem szczególną kategorię dóbr, ich obrót jest ściśle regulowany. Długotrwałe 
procedury związane z udzieleniem wymaganego zezwolenia na wprowadzenie 
produktu leczniczego do obrotu pozbawiają dysponenta patentu możliwości 
pełnego wykonywania swoich praw wyłącznych88. Jednocześnie tak zdefiniowany 
okres ważności świadczenia sprawia, że rzeczywista wyłączność rynkowa 
uprawnionego nie przekroczy 15 lat, co pozwala na zachowanie równowagi między 
interesami wszystkich zainteresowanych podmiotów. Należy tutaj zaznaczyć, że 
SPC to odrębny od patentu środek ochrony89. Jednocześnie przesłanki udzielenia 
tego prawa – sformułowane w art. 3 rozporządzenia – ujawniają jego immanentny 
związek zarówno z systemem patentowym, jak i z administracyjnoprawną 
procedurą dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu.

4.2.4. zakres przedmiotowy patentu

Zgodnie z art. 63 ust. 2 p.w.p. zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia 
patentowe zawarte w opisie patentowym. Odpowiednie ich sformułowanie nie jest 
zatem tylko kwestią formalną, lecz ma zasadnicze znaczenie dla określenia sfery 
monopolu uprawnionego. Rozbudowana redakcja zastrzeżeń pozwala rozszerzyć 

87 Rozporządzenie Rady 1768/92 z 18 czerwca 1992 r. dotyczące stworzenia dodatkowego świadectwa 
ochronnego dla produktów leczniczych, Dz.Urz. WE L 182 z 2.07.1992, s. 1. Instytucja SPC jest 
obecna w prawie polskim od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

88 Pkt 4 i 5 preambuły rozporządzenia 469/2009 dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego 
dla produktów leczniczych.

89 K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski, Przedmiotowe granice ochrony patentowej przyznanej 
dodatkowym świadectwem ochronnym, [w:] M. Kępiński, J. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, 
R. Sikorski (red.), Rynek farmaceutyczny…, s. 39.
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ochronę patentową wynalazku i utrudnić obejście patentu przez konkurentów. 
Z kolei zbyt szeroka ich konstrukcja może rodzić wątpliwości co do spełnienia 
przez zastrzegane rozwiązanie przesłanek nowości i poziomu wynalazczego. 
Uprawniony ryzykuje wówczas podniesienie przez ewentualnego naruszyciela 
zarzutu, że przedmiot patentu nie posiada zdolności patentowej i powinien 
zostać unieważniony. Obrona tego typu bywa nazywana – w nawiązaniu do 
precedensowych orzeczeń – Formsteineinwand lub Gillette defence90. Specyficzne 
konstruowanie zastrzeżeń patentowych jest cechą charakterystyczną zgłoszeń 
dotyczących wynalazków farmaceutycznych, co bywa także wykorzystywane 
w strategiach patentowych producentów leków innowacyjnych. Dokładna analiza 
problemu zostanie przedstawiona w rozdziale drugim.

4.3. Ograniczenia patentu w dziedzinie produktów 
leczniczych

4.3.1. dopuszczalność ograniczeń patentu w świetle prawa 
międzynarodowego

Oprócz wyżej wymienionych granic prawa z patentu ustawodawca przewidział 
wyjątkowe sytuacje, w których korzystanie z wynalazku bez zgody uprawnionego 
nie stanowi naruszenia jego praw (tzw. ograniczenia patentu)91. Oznacza to, że 
dysponent patentu zostaje w tym zakresie pozbawiony uprawnień zakazowych. 
Ogólne warunki wprowadzenia takich ograniczeń określono w art. 30 porozumienia 
TRIPS92. Zgodnie z tym przepisem członkowie Światowej Organizacji Handlu (dalej: 
WTO) mogą dokonać ograniczonych wyłączeń od praw wyłącznych przyznanych 
patentem, pod warunkiem że nie są one bezzasadnie sprzeczne z normalnym 
wykorzystaniem patentu i nie naruszają bezzasadnie prawnie uzasadnionych 
interesów właściciela patentu oraz biorą pod uwagę prawnie uzasadnione 
interesy stron trzecich. Powyższa problematyka nie jest przedmiotem regulacji 
konwencji monachijskiej, lecz została pozostawiona w gestii państw członkowskich 
Europejskiej Organizacji Patentowej.

90 M. du Vall, Prawo patentowe…, s. 237.
91 A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, Patent…, s. 503.
92 Zgodnie z art. 30 porozumienia TRIPS członkowie mogą dokonać ograniczonych wyłączeń od 

praw przyznanych patentem, pod warunkiem że nie są one bezzasadnie sprzeczne z normalnym 
wykorzystaniem patentu, nie naruszają w bezzasadny sposób prawnie uzasadnionych interesów 
właściciela patentu oraz uwzględniają prawnie uzasadnione interesy stron trzecich.
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4.3.2. regulacja klauzuli roche–Bolar w prawie unijnym i polskim

4.3.2.1. kontekst prawnego unormowania klauzuli roche–Bolar

Na gruncie p.w.p. można wyróżnić siedem postaci ograniczeń patentu93. Z perspektywy 
branży farmaceutycznej szczególne znaczenie ma regulacja określana w doktrynie 
jako klauzula Roche–Bolar. Umożliwia ona producentom leków generycznych 
korzystanie z opatentowanych produktów leczniczych w zakresie niezbędnym do 
wykonania czynności wymaganych w celu uzyskania rejestracji bądź zezwolenia. 

Omawiane ograniczenie patentu ściśle wiąże się z problematyką o charakterze 
administracyjnoprawnym dotyczącą obrotu farmaceutykami i będącą przedmiotem 
szczegółowej regulacji unijnej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy farmaceutycznej 
żaden produkt leczniczy nie może zostać wprowadzony do obrotu w państwie 
członkowskim bez wymaganego pozwolenia94. Pozwolenie mogą wydać albo właściwe 
organy tego państwa (w procedurze narodowej)95, albo KE lub wyjątkowo Rada UE 
(w procedurze centralnej, na podstawie rozporządzenia 726/2004)96. Warunkiem 
uzyskania zezwolenia jest przeprowadzenie szczegółowych badań przedklinicznych 
i klinicznych potwierdzających skuteczność, jakość i bezpieczeństwo produktu 
leczniczego. Art. 10 dyrektywy farmaceutycznej zwalnia z obowiązku dostarczenia 
wyników badań wnioskodawcę, który wykaże, że zgłaszana przez niego substancja 
stanowi odpowiednik referencyjnego produktu leczniczego dopuszczonego obecnie 
lub w przeszłości do obrotu na terytorium państwa członkowskiego UE lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem że upłynął okres wyłączności 
danych rejestracyjnych produktu referencyjnego. 

93 W polskim porządku prawnym ograniczenia patentu określone są w art. 69–71 p.w.p. Należą do 
nich: przywilej komunikacyjny i tranzytowy, korzystanie z wynalazku dla celów państwowych, 
przywilej badawczy, korzystanie z wynalazku w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie 
produktu do obrotu (wyjątek Bolara), wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej 
recepty lekarskiej, wyczerpanie patentu oraz prawo używacza uprzedniego. Wyjątek Bolara bywa 
w literaturze klasyfikowany jako szczególna postać przywileju badawczego. Zob. A. Szajkowski, 
H. Żakowska-Henzler, Patent…, s. 515.

94 Dyrektywa 2004/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. zmieniająca 
dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi, Dz.Urz. UE L 136 z 30 kwietnia 2004 r., s. 34–57. Istnieją pewne 
wyjątki od zasady obowiązkowego uzyskania pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego 
do obrotu, jednak w kontekście niniejszej pracy mają one znaczenie marginalne.

95 W Polsce organem właściwym w sprawach związanych z dopuszczaniem do obrotu produktów 
leczniczych jest Prezes Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

96 Rozporządzenie nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r. ustanawiające 
wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi 
i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, 
Dz.Urz. WE L 182 z 2 lipca 1992, s. 1.
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Możliwość skorzystania z dokumentacji przedstawionej przez producenta leku 
innowacyjnego to istotne ułatwienie dla producentów generyków – muszą oni jedynie 
wykazać, że zgłaszany przez nich lek jest odpowiednikiem produktu oryginalnego. 
W praktyce oznacza to konieczność potwierdzenia zarówno tożsamości składu 
jakościowego i ilościowego substancji czynnych oraz postaci farmaceutycznej obu 
produktów, jak i ich biorównoważności. Przeprowadzenie odpowiednich badań wymaga 
jednak użycia substancji czynnej leku innowacyjnego. Przez wiele lat brak było pewności, 
czy doświadczalne korzystanie z wynalazku w okresie trwania ochrony patentowej na 
potrzeby uzyskania wymaganych pozwoleń można uznać za dopuszczalne. Rozwiązanie 
to istotnie przyspieszyłoby formalności związane z wprowadzeniem odpowiedników 
do obrotu, a tym samym – zapobiegło faktycznemu wydłużaniu okresu wyłączności 
rynkowej leków innowacyjnych. Warto podkreślić, że kontrargument mówiący o tym, 
iż z uwagi na konieczność przeprowadzenia wieloletnich badań przedklinicznych 
i klinicznych rzeczywisty czas ochrony wynalazku jest krótszy, stracił na aktualności 
wobec wprowadzenia instytucji dodatkowego świadectwa ochronnego. 

Podstawy prawnej dla dopuszczalności wykorzystania substancji chronionej 
patentem w procedurze dopuszczenia leku odtwórczego do obrotu upatrywano 
w tzw. przywileju badawczym, uregulowanym w prawie wewnętrznym 
poszczególnych państw członkowskich UE, m.in. w art. 69 ust. 1 pkt 3 p.w.p. 
Jednocześnie argumentowano, że takie korzystanie z wynalazku nie ma celu 
poznawczego, rozumianego jako poszerzenie wiedzy o danym produkcie czy jego 
właściwościach, lecz czysto komercyjny97. 

Kwestia ta doczekała się w końcu normatywnego rozstrzygnięcia. Przyjęto 
model sprzyjający producentom leków generycznych, a także konsumentom: 
usankcjonowano możliwość prowadzenia niezbędnych badań i prób wymaganych 
do uzyskania pozwolenia na wprowadzenie produktu do obrotu jeszcze w czasie 
trwania ochrony patentowej. 

Powszechna w doktrynie nazwa omawianego przywileju – „klauzula Roche–Bolar” 
lub „wyjątek Bolara” – wywodzi się od orzeczenia w sprawie Roche Products 
v. Bolar Pharmaceutical z 1984 r., które zainicjowało zmiany legislacyjne w Stanach 
Zjednoczonych, a następnie w UE. Należy podkreślić, że ograniczenie patentu 
wzorowane na rozwiązaniu amerykańskim wprowadzono w Unii dopiero dyrektywą 
2004/27/WE zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego 
kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi98. 

97 A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, Patent…, s. 516.
98 Zgodnie z art. 3 dyrektywy 2004/27 zmieniającej dyrektywę farmaceutyczną państwa 

członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia w życie niezbędnych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych do dnia 30 października 2005 r.
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4.3.2.2. klauzula roche–Bolar w prawie polskim

Warto zwrócić uwagę na fakt, że unormowanie wyjątku Bolara było obecne 
w p.w.p. od początku obowiązywania tej ustawy, tj. od 2001 r., co motywowano 
potrzebą ochrony producentów leków generycznych w czasach prywatyzacji 
polskiego przemysłu farmaceutycznego99. Unormowanie krajowe wykazuje jednak 
pewne istotne różnice względem konstrukcji normatywnej zastosowanej w prawie 
unijnym, które warto w tym miejscu pokrótce opisać. 

Przede wszystkim zakres klauzuli Roche–Bolar w ustawie krajowej jest szerszy, gdyż 
nie ogranicza się do produktów leczniczych, powołanych jedynie jako przykład. 
Tak szeroko zakreślona regulacja otwiera możliwość zastosowania omawianego 
ograniczenia także do innych wytworów, których dopuszczenie do obrotu zależy 
od uzyskania rejestracji lub zezwolenia. 

Trudności napotyka również określenie zakresu działań niestanowiących naruszenia 
patentu. W świetle art. 69 ust. 1 pkt 4 p.w.p. powyższy przywilej obejmuje korzystanie 
z wynalazku, w niezbędnym zakresie, w celu wykonania czynności wymaganych 
przez przepisy prawa. Dyrektywa posługuje się natomiast w art. 10 ust. 6 niejasnym 
pojęciem „wymogi praktyczne”. Unormowań o charakterze wyjątkowym nie należy 
wprawdzie interpretować rozszerzająco, jednak ogólność tych pojęć pozostawia 
dosyć szerokie pole do interpretacji. Biorąc pod uwagę kontekst prawnego 
unormowania klauzuli Roche–Bolar, można moim zdaniem uznać, że zezwoleniem 
ustanowionym w analizowanych przepisach objęte są wszelkie czynności badawcze 
konieczne do wykazania biorównoważności produktów w celu uzyskania pozwolenia 
na dopuszczenie leku generycznego do obrotu. Zakres wyjątku Bolara z całą 
pewnością nie rozciąga się natomiast na wprowadzenie produktów wykonanych 
według wynalazku do obrotu bez zgody uprawnionego, co polski ustawodawca, 
aby uniknąć nieporozumień, wyraźnie wskazał w art. 69 ust. 5 p.w.p. Wątpliwości 
budzi dopuszczalność samej czynności złożenia wniosku o takie zezwolenie, a także 
wytworzenia próbek leku i dostarczenia ich właściwym organom100. 

Mniej problematycznie wydaje się określenie zakresu podmiotowego omawianego 
ograniczenia. W orzeczeniu z 2013 r. Sąd Najwyższy (dalej: SN) podkreślił, że działania 
podmiotu trzeciego korzystającego z dobrodziejstwa ograniczenia patentu muszą 
być ściśle związane z realizacją celu tego wyjątku. Wyłączenie bezprawności nie 
obejmuje zatem korzystania z wynalazku przez podmiot, który nie planuje złożenia 

99 E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej…, s. 66.
100 Za dopuszczalnością tych czynności opowiada się A. Nowicka: Dopuszczenie do obrotu bez 

badania sytuacji patentowej leku, „Pigułka” 2007, nr 18, s. 1–4. Pogląd autorki podzielają 
A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler: Patent…, s. 517, a także – ostrożniej – Ż. Pacud: Ochrona 
patentowa produktów leczniczych…, s. 98.
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wniosku o rejestrację leku generycznego i nie prowadzi badań koniecznych do 
tego celu, a jedynie wytwarza produkt według cudzego wynalazku po to, by go 
oferować i sprzedawać. Powyższej oceny nie zmienia okoliczność, że nabywcy 
wytwarzanej substancji mieliby z niej korzystać w granicach wyjątku Bolara. Kwestia 
dopuszczalności wytwarzania próbek leku na potrzeby własnej rejestracji nie stała 
się przedmiotem wnikliwej analizy SN, choć nie wykluczył on takiej możliwości. Ten 
aspekt sporu nie odgrywał jednak istotnej roli w przedmiotowej sprawie, ponieważ 
ewentualne dopuszczenie szerszego zakresu zezwolenia nie wpłynęłoby na sytuację 
prawną pozwanego, niebędącego producentem leku odtwórczego101.

Określenie zakresu wyjątku Bolara w prawie polskim i unijnym nadal rodzi 
istotne wątpliwości interpretacyjne. Według mnie przywołane orzeczenie SN 
nadaje wykładni omawianej regulacji raczej rygorystyczny kierunek. Możliwość 
prowadzenia badań koniecznych do opracowania dokumentacji przedstawianej 
w toku procedury o dopuszczenie do obrotu sama w sobie istotnie uprzywilejowuje 
podmioty trzecie kosztem uprawnionego z patentu. Niewykluczone, że ocena 
dalej idących czynności, a zwłaszcza – wytwarzania produktu według wynalazku, 
stanie się przedmiotem przyszłych rozstrzygnięć sądowych.

4.4. nadużycie patentu

4.4.1. instrumenty przeciwdziałania nadużyciom patentu 
przewidziane w prawie międzynarodowym

Uprawniony z patentu może zasadniczo korzystać z wynalazku według swojego 
uznania, czyli m.in. decydować o tym, komu i na jakich warunkach udostępnia 
opatentowane rozwiązanie techniczne do zawodowej lub zarobkowej eksploatacji. 
Ma on również prawo zakazać osobom trzecim wkraczania w sferę swojego 
monopolu, jeżeli dopuszczą się one czynności określonych w katalogu zachowań 
zabronionych. Niekiedy jednak wykonywanie praw wyłącznych może zostać uznane 
za ich nadużywanie i pociągać za sobą sankcje. 

Stosowanie odpowiednich instrumentów prawnych w celu przeciwdziałania takim 
zachowaniom dopuszczono już w konwencji paryskiej. Postanowienie art. 5 lit. A tej 
umowy upoważnia państwa członkowskie Związku Paryskiego do ustanowienia przepisów 
krajowych przewidujących możliwość udzielenia licencji przymusowej na korzystanie 
z wynalazku osobie trzeciej, a nawet unieważnienia patentu w razie jego nadużywania 

101 Wyrok Sądu Najwyższego z 23 października 2013 r., sygn. IV CSK 92/2013.
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przez uprawionego. Jako przykład zachowania uzasadniającego podjęcie takich środków 
konwencja podaje zaniechanie stosowania wynalazku. Państwa, które zdecydują się 
na wprowadzenie w swoich porządkach prawnych ograniczeń tego typu, muszą jednak 
spełniać wymogi określone w dalszych ustępach ww. artykułu. 

Dopuszczalność podejmowania odpowiednich środków w celu zapobieżenia 
nadużyciu praw własności intelektualnej przez ich posiadaczy reguluje również 
art. 8 ust. 2 porozumienia TRIPS. Szczegółowe warunki udzielania licencji 
przymusowych określone w art. 31 tej umowy stanowią rozwinięcie regulacji 
zawartej w konwencji paryskiej. Należy podkreślić, że obie omawiane tu umowy 
pozostawiają krajowym prawodawcom duży margines swobody legislacyjnej 
w zakresie zarówno zdefiniowania rodzaju zachowań kwalifikowanych jako 
przejawy nadużycia patentu, jak i doboru konkretnych środków prawnych102.

Odrębną kwestią jest możliwość udzielania licencji przymusowych dotyczących 
importu produktów leczniczych do państw zmagających się z problemami 
w dziedzinie ochrony zdrowia. Mowa tutaj o państwach, których możliwości 
produkcyjne nie pozwalają na zaopatrzenie rynku krajowego w produkty lecznicze. 
To specyficzne zagadnienie stało się przedmiotem rozporządzenia 816/2006 
w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania 
produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których 
występują problemy związane ze zdrowiem publicznym103. Tłem dla wprowadzenia 
powyższego unormowania były negocjacje prowadzone w ramach WTO związane 
z przyjęciem deklaracji z Doha104. Z uwagi na ograniczone ramy niniejszej pracy 
regulacja ta nie stanowi jednak przedmiotu pogłębionej analizy105.

4.4.2. nadużycie patentu w prawie polskim

4.4.2.1. nadużycie patentu w świetle art. 5 kodeksu cywilnego

Omawiając problematykę nadużycia patentu w prawie polskim, nie sposób pominąć 
generalnego zakazu nadużywania praw podmiotowych przewidzianego w art. 5 

102 Zob. H. Żakowska-Henzler, Nadużycie patentu, [w:] R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego…, t. 
14a, s. 710.

103 Rozporządzenie (WE) nr 816/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 
w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów 
farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane 
ze zdrowiem publicznym, Dz.Urz. UE L 157 z 9 czerwca 2006 r., s. 1.

104 Deklaracja z Doha w sprawie Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (Porozumienie TRIPS) i zdrowia publicznego przyjęta w dniu 14 listopada 2001 r. 
przez Czwartą Konferencję Ministerialną Światowej Organizacji Handlu, WT/MIN(01)/DEC/2.

105 Zob. M. Barczewski, Prawa własności intelektualnej w Światowej Organizacji Handlu a dostęp 
do produktów leczniczych, Warszawa 2013, s. 127–144. 
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Kodeksu cywilnego106. Powołany przepis, odnoszący się do wszystkich stosunków 
prywatnoprawnych, zakazuje czynienia ze swojego prawa użytku, który byłby 
sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami 
współżycia społecznego. Nadużyciem prawa podmiotowego, w tym – patentu, będzie 
więc zachowanie uprawnionego nie tylko niesłużące celom, do osiągnięcia których 
prawo to zostało utworzone, lecz także wywołujące skutki sprzeczne z celem tego 
prawa lub z podstawowymi wartościami leżącymi u podstaw porządku prawnego107. 

Kodeksowa klauzula generalna ma charakter subsydiarny, co oznacza, że nie może 
być zastosowana, jeżeli przepisy szczególne w sposób wystarczający zabezpieczają 
interes prawny osoby powołującej się na nadużycie108. Z taką sytuacją będziemy 
mieć najczęściej do czynienia w przypadku zachowań związanych z wykonywaniem 
patentu. Ustawodawca przewidział bowiem konkretne instrumenty przeciwdziałania 
nadużyciom prawa podmiotowego w tej dziedzinie – zarówno w samym systemie 
patentowym, jak i w prawie konkurencji109.

4.4.2.2. nadużycie patentu na gruncie ustawy – prawo własności przemysłowej

W świetle p.w.p. w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wkroczenia w sferę 
monopolu dysponenta patentu wbrew woli tego podmiotu z przyczyn leżących po 
jego stronie. Art. 68 ust. 1 p.w.p. statuuje bowiem zakaz nadużywania patentu, 
w szczególności przez uniemożliwianie korzystania z wynalazku przez osobę trzecią, 
jeżeli jest ono konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego, a zwłaszcza 
gdy wymaga tego interes publiczny, wyrób zaś jest dostępny społeczeństwu 
w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wysokich cenach. Takie 
zachowanie stanowi przesłankę udzielenia podmiotowi trzeciemu przez UPRP 
zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku na podstawie art. 82 
ust. 1 pkt 2 p.w.p., czyli tzw. licencji przymusowej. Uniemożliwianie korzystania 
z wynalazku innym osobom nie jest jednak uważane za nadużycie prawa, jeżeli ma 
miejsce w okresie trzech lat od dnia udzielenia patentu. Powyższa regulacja stanowi 
ścisłe odzwierciedlenie treści umów międzynarodowych dotyczących własności 
intelektualnej.

106 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm. 
(dalej: k.c.).

107 H. Żakowska-Henzler, Nadużycie patentu…, s. 708.
108 A. Szpunar, Uwagi o nadużyciu prawa podmiotowego, [w:] R. Sztyk, II Kongres Notariuszy 

Rzeczypospolitej Polskiej: referaty i opracowania, Poznań–Kluczbork 1999, s. 342.
109 W doktrynie reprezentowany jest również pogląd, iż art. 5 zdanie drugie k.c. znajduje w tym 

wypadku zastosowanie w zakresie sankcji innych niż licencja przymusowa. W szczególności 
dopuszcza się możliwość podniesienia przez pozwanego zarzutu nadużycia patentu w procesie 
wytoczonym mu przez uprawnionego. Por. P. Kostański, Prawo własności przemysłowej…, s. 364; 
A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, s. 213–214.
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4.4.3. nadużycie patentu w świetle prawa konkurencji

Jak już wspomniałam, problematyka nadużywania patentu łączy w sobie elementy 
należące do prawa własności intelektualnej i do prawa konkurencji, aktualizuje więc 
pytanie dotyczące relacji wymienionych systemów. Zagadnienie to jest szczególnie 
doniosłe z perspektywy państw członkowskich UE – ze względu na kluczową rolę 
norm prawa konkurencji w unijnym porządku prawnym110. W literaturze wskazuje 
się, że prawo antymonopolowe jako takie nie stoi w sprzeczności z obecnym 
modelem ochrony patentowej, lecz stanowi inny środek służący do osiągnięcia 
tego samego celu: wspierania innowacji i zapewnienia konsumentom dobrobytu111. 

W praktyce stosowania prawa występują jednak złożone stany faktyczne, 
uwidaczniające napięcie między dwoma systemami112. Aby rozstrzygnąć zaistniałe 
wątpliwości, Trybunał Sprawiedliwości UE wypracował pewne ogólne zasady 
określające relacje między wskazanymi reżimami prawnymi. Rozróżniono istnienie 
(ang. existence) i wykonywanie (ang. exercise) praw własności intelektualnej, 
podkreślając, że prawo konkurencji nie ingeruje ani w treść, ani w samo istnienie 
praw wyłącznych. Dopiero konkretne postaci ich wykonywania – prowadzące do 
ograniczenia konkurencji na rynku – mogą stać się przedmiotem postępowania 
antymonopolowego113. W późniejszych wyrokach Trybunał doprecyzował powyższą 
tezę w celu zmniejszenia stanu niepewności prawnej. W piśmiennictwie wskazuje 
się jednak, że orzecznictwo unijnych instytucji w tym przedmiocie wciąż 
cechuje brak konsekwencji114. Abstrahując od zasygnalizowanych wątpliwości, 
należy stwierdzić, że zachowania rynkowe podmiotów uprawnionych z patentu 
mogą wyczerpywać znamiona obu postaci praktyk ograniczających konkurencję: 
zarówno niedozwolonych porozumień, jak i nadużywania pozycji dominującej. 

Jak widać, określone formy korzystania przez uprawnionego z przysługującej mu 
wyłączności mogą pociągać za sobą skutki na wielu płaszczyznach. Należy przy 
tym podkreślić, że postępowanie w przedmiocie udzielenia licencji przymusowej 

110 Jednym z naczelnych celów integracji europejskiej jest ustanowienie i zapewnienie 
funkcjonowania rynku wewnętrznego (art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze TUE i art. 26 TFUE). Natomiast 
protokół nr 27 w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji załączony do TUE i TFUE precyzuje, 
iż „rynek wewnętrzny zdefiniowany w artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej obejmuje system 
zapewniający niezakłóconą konkurencję”. 

111 P. Kostański, Prawo własności przemysłowej…, s. 330. 
112 F. Lévêque, H. Shelanski, Antitrust, Patents and Copyright. EU and US Perspectives, Cheltenham–

Northampton 2005, s. 85.
113 Zastosowanie tak niejasnego kryterium rozróżnienia jest krytykowane w literaturze. Zostało ono 

jednak przejęte w prawie polskim, co znajduje wyraz w art. 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 z późn. zm.

114 Problematyka relacji między prawem konkurencji a prawem własności intelektualnej została 
szerzej przedstawiona w rozdziale trzecim.
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prowadzone na podstawie przepisów prawa patentowego oraz postępowanie 
antymonopolowe są od siebie w pełni niezależne i prowadzą do różnych skutków. 
Konsekwencją stwierdzenia nadużycia patentu i udzielenia licencji przymusowej 
jest bowiem uzyskanie przez osobę trzecią uprawnienia do korzystania z cudzego 
wynalazku na warunkach określonych przez Urząd Patentowy. Z kolei w przypadku 
stwierdzenia praktyki ograniczającej konkurencję sankcje skierowane są bezpośrednio 
wobec uprawnionego – nakładają na niego obowiązek zmiany zachowania115. 

Zagadnieniem kontrowersyjnym, rozbieżnie ocenianym w doktrynie i orzecznictwie, 
pozostaje możliwość udzielenia licencji przymusowej na podstawie przepisów 
prawa konkurencji. Wydaje się jednak, że w przypadku prawa patentowego 
aktualność tej dyskusji jest wątpliwa, gdyż system patentowy zawiera odpowiednie 
instrumenty przeciwdziałania nadużyciom praw wyłącznych116. 

5. pOdSumOwanie

Ochrona patentowa pełni w branży farmaceutycznej, wciąż uznawanej za jedną 
z najbardziej innowacyjnych dziedzin gospodarki, niezwykle istotną funkcję. Ze 
względu na daleko idącą specyfikę tego rynku zasady patentowania produktów 
leczniczych wykazują szereg odmienności w porównaniu z wynalazkami z innych 
dziedzin techniki. W obecnym stanie prawnym zdolność patentowa farmaceutyków 
jest powszechnie uznanym standardem. Co więcej, widoczne są tendencje 
do wzmacniania tej ochrony przez dopuszczenie patentowania zastosowań 
medycznych i wprowadzenie dodatkowych praw ochronnych. 

Jednocześnie wskazuje się, że sektor farmaceutyczny podlega w ostatnich latach 
znaczącym przemianom. Największym problemem branży są masowo wygasające 
patenty leków innowacyjnych, co przekłada się na ogromny wzrost konkurencji 
cenowej117. W najbliższych latach przewidywany jest dalszy dynamiczny rozwój 
rynku produktów generycznych118. W optymalnym scenariuszu odpowiedzią na 
rosnącą presję cenową byłaby intensyfikacja badań ukierunkowanych na opracowanie 
nowych, lepszych leków. Jednak w praktyce przedsiębiorstwa farmaceutyczne 
umiejętnie wykorzystują dostępne możliwości prawne, dążąc do wzmocnienia 

115 E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej…, s. 93.
116 M. du Vall, Nadużycie pozycji dominującej poprzez wykonywanie praw własności intelektualnej, 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2010, 
nr 109, s. 23.

117 Raport 2013 Global life sciences outlook…, s. 3–4.
118 Ibidem, s. 6.
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ochrony istniejących lub nieznacznie zmodyfikowanych produktów. W konsekwencji 
zamiast wzrostu innowacyjności obserwujemy zjawisko trywializacji patentów. 

W systemie patentowym przewidziano instrumenty prawne umożliwiające 
przeciwdziałanie nadużywaniu prawa wyłącznego przez uprawnionego. Na gruncie 
p.w.p. rolę tę odgrywa instytucja licencji przymusowej. Trzeba jednak podkreślić, 
że ma ona charakter wyjątkowy i jest niezwykle powściągliwie stosowana 
w praktyce. Pod rządami obecnie obowiązującej ustawy nie udzielono jeszcze ani 
jednej licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku. Krytycy tego instrumentu 
podnoszą, że pozostaje on w sprzeczności z założeniami leżącymi u podstaw prawa 
patentowego, tj. promowaniem innowacji i rozpowszechnianiem wiedzy na temat 
nowych rozwiązań119. Przeprowadzone badania nie potwierdzają tej zależności120. 

Jednocześnie wskazuje się, że nawet teoretyczna możliwość przymusowego 
wkroczenia w zakres monopolu uprawnionego to często wystarczający sposób 
zapobiegania negatywnym – w kontekście celu i funkcji ochrony patentowej – skutkom 
wykonywania prawa wyłącznego121. Obecność instrumentów przeciwdziałania 
nadużyciom patentu wzmacnia również pozycję rządów w negocjacjach z koncernami 
farmaceutycznymi dotyczących ustalania cen leków122.

119 Zagrożenie to zauważa F. Fine. Zdaniem autora sytuacja zależeć będzie jednak od praktyki 
stosowania prawa. Zob. F. Fine, European Community compulsory licensing policy: heresy versus 
common sense, „Northwestern Journal of International Law & Business” 2004, nr 3, s. 622.

120 C. Chien, Cheap drugs at what price to innovation: does the compulsory licensing of 
pharmaceuticals hurt innovation?, „Berkeley Technology Law Journal” 2003, nr 3, s. 880–892.

121 S. Cohen, Compulsory licensing of patents – The Paris Convention model, „IDEA – The Journal 
of Law and Technology” 1979, nr 2, s. 185–189; M. Heller, R. Eisenberg, Can patents deter 
innovation? The anticommons in biomedical research, „Science” 1998, nr 280, s. 698–701; 
N. Tyler, Patent nonuse and technology suppression: the use of compulsory licensing to promote 
progress, „University of Pennsylvania Law Review” 2014, nr 2, s. 464–465.

122 A. G. Watson, International intellectual property rights: do TRIPS’ flexibilities permit sufficient 
access to affordable HIV/AIDS medicines in developing countries?, „Boston College International 
and Comparative Law Review” 2009, nr 1, s. 150–151.
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rOzdział 2. Strategiczne 
wykOrzyStywanie inStrumentów 
OchrOny patentOwej w celu 
przedłużenia OkreSu wyłącznOści 
rynkOwej prOduktów leczniczych

1. uwagi wStępne

Metody efektywnego zarządzania własnością intelektualną należą do praktyk 
powszechnie stosowanych w działalności gospodarczej. Prowadzenie świadomej 
polityki innowacyjnej uznawane jest współcześnie za nieodłączny element 
budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa123. Ma to szczególnie 
istotne znaczenie w tzw. sektorach wysokiej techniki (ang. high technology), do 
których należy branża farmaceutyczna. Dziedziny te charakteryzują się wysoką 
innowacyjnością, ogromnymi nakładami finansowymi ponoszonymi na działalność 
badawczo-rozwojową (ang. research and development), znacznym ryzykiem 
inwestycyjnym i krótkim cyklem życia produktów124. 

Korzystanie w pełni z systemu ochrony własności intelektualnej pozwala 
zmaksymalizować korzyści osiągane z wypracowanych rozwiązań technicznych. 
Jednak ze względu na ważną społeczną rolę produktów leczniczych strategie 
stosowane w przemyśle farmaceutycznym mogą budzić poważne wątpliwości – 
o charakterze nie tylko etycznym, lecz także prawnym. Warto zatem zastanowić 
się nad legalnością wykorzystywania instrumentów ochrony patentowej w celu 
przedłużenia faktycznej wyłączności rynkowej farmaceutyków.

123 A. M. Dereń, Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Warszawa 2014, 
s. 106–108; R. Zaborowska, Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, Poznań 2009, s. 63–64; 
R. Śliwiński, Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, Poznań 
2011, s. 60, 90–92.

124 W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie 
i wyzwanie ich komercjalizacji, Warszawa 2008, s. 31. 
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2. pOlityki patentOwe StOSOwane przez 
prOducentów leków innOwacyjnych

Polityka patentowa obejmuje szeroko rozumianą działalność przedsiębiorstwa 
podejmowaną na podstawie znajomości systemu patentowego w celu zapewnienia 
ochrony prawnej rozwiązaniom o wysokim poziomie technicznym125. Osiągnięciu 
jej celów służą poszczególne strategie patentowe, odnoszące się do konkretnych 
wyrobów lub procesów. W literaturze wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje takich 
strategii: aktywną – wdrażaną z myślą o ochronie własnych rozwiązań, pasywną – 
skierowaną na korzystanie z wiedzy ujawnionej przez inne podmioty oraz obronną 
– polegającą na utrudnianiu konkurentom uzyskania ochrony patentowej126. 
Strategie stosowane przez innowacyjnych przedsiębiorców farmaceutycznych 
należą przede wszystkim do kategorii pierwszej i trzeciej.

Skuteczna ochrona innowacji jest szczególnie istotna w dziedzinach, w których 
wynalazki łatwo skopiować. Dotyczy to m.in. farmacji: koszty wytworzenia gotowej 
substancji lub mieszaniny są bowiem nieporównywalnie niższe od wielomilionowych 
nakładów ponoszonymi na ich opracowanie. Szacuje się, że wprowadzenie na rynek 
nowego leku wymaga zbadania ponad 10 tys. substancji chemicznych127. Choć tylko 
niewielka część prac badawczo-rozwojowych nad nowymi związkami chemicznymi 
kończy się sukcesem, w sektorze farmaceutycznym tradycyjnie obserwowano 
wysoki odsetek przychodów z działalności innowacyjnej128. Dynamika ta istotnie 
zmalała w ostatnich latach129, a producenci innowacyjni stali się bardziej zależni 
od przychodów osiąganych z farmaceutyków o najwyższej wartości sprzedaży130. 
Wymienione uwarunkowania skłaniają przedsiębiorców do poszukiwania sposobów 
na wydłużenie okresu wyłączności rynkowej swoich produktów.

125 A. Nowińska, Wpływ polityki patentowej na procesy innowacyjne, [w:] J. Szabłowski (red.), 
Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, Białystok 2006, s. 147. Abstrahuję tutaj od 
pojęcia polityki patentowej – lub szerzej: polityki innowacyjnej – prowadzonej przez państwo. 
Zagadnienie to szczegółowo analizuje A. M. Kowalski: Własność intelektualna w świetle polityki 
innowacyjnej, [w:] M. A. Waresa, Własność intelektualna…, s. 361–410.

126 G. Padee, Modele polityki patentowej (na przykładzie przemysłu farmaceutycznego), Warszawa 
2000, s. 43.

127 E. Pękala, Metody poszukiwania leków, [w:] K. Kieć-Kononowicz (red.), Wybrane zagadnienia 
z metod poszukiwania i otrzymywania środków leczniczych, Kraków 2006, s. 15.

128 Dane za: D. Kasprzycki, A. Matczewski, E. Okoń-Horodyńska, M. du Vall, R. Wisła, Zarządzanie 
własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – regulaminy korzystania z wyników prac 
intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie, Kraków 2008, s. 4. 

129 Raport Measuring the return from pharmaceutical innovation 2013. Weathering the storm?, 
Deloitte UK Centre for Health Solutions i Thomson Reuters, 2013, s. 3–5.

130 Badanie sektora farmaceutycznego…, s. 3.
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3. Badanie SektOra farmaceutycznegO 
przeprOwadzOne przez kOmiSję 
eurOpejSką

3.1. główne obszary aktywności komisji w sektorze 
farmaceutycznym

Ze względu na brak jednolitego prawa patentowego w UE instytucje unijne 
nie mają kompetencji ani w zakresie udzielania patentów, ani w zakresie 
rozstrzygania sporów dotyczących ich naruszenia i ważności. Nie oznacza to 
jednak, że sprawy z udziałem podmiotów uprawnionych z patentu pozostają 
poza sferą zainteresowania organów Unii – zwłaszcza w tak doniosłym obszarze jak 
zdrowie publiczne. Oprócz inicjatyw prawodawczych odnoszących się do takich 
kwestii jak bezpieczeństwo i skuteczność samych leków istotną rolę odgrywają 
działania mające na celu wspieranie „zdrowej” konkurencji. Funkcjonowanie 
sektora farmaceutycznego od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania 
KE, lecz jeszcze do niedawna jej aktywność skupiała się na kontroli importu 
równoległego131. Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się ocenie stosunków 
konkurencyjnych między producentami leków innowacyjnych i generycznych. 
Obserwowane opóźnienia we wprowadzaniu produktów odtwórczych na rynek 
skłoniły Komisję do poddania branży farmaceutycznej wnikliwej kontroli, która 
zaowocowała publikacją obszernego raportu o stanie konkurencji na tym rynku. 
Wspomniany dokument będzie wielokrotnie przywoływany w dalszej części pracy, 
dlatego warto pokrótce wyjaśnić kontekst jego powstania.

3.2. Badanie sektorowe jako instrument kontroli 
stosowania unijnych reguł konkurencji

Nad przestrzeganiem unijnych reguł konkurencji czuwa KE wraz z krajowymi 
organami antymonopolowymi. Podstawowym aktem określającym zasady 
stosowania przez powyższe podmioty materialnoprawnych norm prawa konkurencji 
zawartych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE) jest 

131 D. W. Hull, The application of EU competition law in the pharmaceutical sector, „Journal of 
European Competition Law & Practice” 2010, nr 5, s. 429.
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rozporządzenie 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji 
ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (obecnie: art. 101 i 102 TFUE)132. 

Wspomniany akt szczegółowo reguluje uprawnienia decyzyjne i dochodzeniowe 
KE, pełniącej funkcję primus inter pares w relacjach z organami ochrony 
konkurencji państw członkowskich133. Komisja może w szczególności podejmować 
szeroko zakrojone działania dochodzeniowe i wydawać wiążące prawnie decyzje 
skierowane do przedsiębiorstw. Podstawą prawną do rozpoczęcia badania 
dotyczącego określonego sektora gospodarki jest art. 17 rozporządzenia 1/2003. 
W trakcie dochodzenia KE ma prawo zwrócić się do przedsiębiorstw, których 
sprawa dotyczy, z żądaniem dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji, 
a także prowadzić bezpośrednie działania kontrolne. Celem badań sektorowych 
jest gromadzenie informacji potrzebnych do ustalenia, czy zaistniało naruszenie 
art. 101 lub 102 TFUE.

3.3. zakres badania dotyczącego sektora 
farmaceutycznego

W dniu 15 stycznia 2008 r. Komisja rozpoczęła badanie dotyczące rynku 
produktów leczniczych na receptę stosowanych u ludzi134. Kontroli poddano 
43 producentów innowacyjnych i 27 przedsiębiorstw produkujących leki 
odtwórcze, co odpowiada 80% obrotów w tym zakresie w UE. Badanie dotyczyło 
lat 2000–2008 i obejmowało 27 państw członkowskich135. W lipcu 2009 r. ukazało 
się sprawozdanie KE podsumowujące wyniki dochodzenia. Ujawniono w nim 
szereg działań podejmowanych przez producentów innowacyjnych w celu 
wydłużenia okresu monopolu rynkowego swoich leków. Jednocześnie wskazano 
na potrzebę zmian o charakterze systemowym, które mogłyby się przyczynić 
do zredukowania negatywnych konsekwencji podobnych praktyk.

132 Rozporządzenie Rady nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych 
w art. 81 i 82 Traktatu (obecnie art. 101 i 102 TFUE), Dz.Urz. UE L 001 z 4 stycznia 2003 r., s. 1. 

133 S. Jóźwiak, Europejska Sieć Konkurencji – model: struktura i współpraca oraz kompetencje 
decyzyjne członków, Warszawa 2011, s. 8.

134 Decyzja Komisji z dnia 15 stycznia 2008 r., nr COMP/D2/39.514.
135 Badanie przeprowadzono przed akcesją Chorwacji.
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4. Strategie StOSOwane w SektOrze 
farmaceutycznym w celu wydłużenia 
OkreSu prawnej wyłącznOści prOduktów 
leczniczych

4.1. Strategie w zakresie zgłaszania wynalazków 
do ochrony patentowej

4.1.1. uwagi wstępne

Prawidłowo dokonane zgłoszenie patentowe pozwala na skuteczną realizację 
założeń systemu patentowego, polegających na zapewnieniu uprawnionemu 
możliwości wyłącznej eksploatacji innowacji w okresie przewidzianym przez 
przepisy prawa136. Podejmując decyzję o zgłoszeniu wynalazku do organu 
patentowego, rozważny przedsiębiorca uwzględnia szereg czynników, aby 
zapewnić tę ochronę w jak najszerszym zakresie. Określa optymalny z jego 
punktu widzenia czas i miejsce zgłoszenia oraz pożądany zakres przedmiotowy 
ochrony137. Działania tego typu, zmierzające do zagwarantowania skutecznej 
ochrony własnych osiągnięć, są nie tylko zgodne z prawem, lecz wręcz wskazane 
we współczesnej, wysoce konkurencyjnej gospodarce. Jednak strategie wdrażane 
na etapie zgłaszania wynalazku nie zawsze mają na celu zabezpieczenie innowacji 
przed skopiowaniem138. Jak wskazują badania, często są one ukierunkowane na 
osiągnięcie zupełnie innego efektu, w szczególności – zablokowanie lub opóźnienie 
działalności konkurentów139. Dochodzenie przeprowadzone przez KE wykazało, że 

136 R. Skubisz, Własność przemysłowa w systemie prawa, [w:] R. Skubisz (red.), System Prawa 
Prywatnego…, t. 14a, s. 86.

137 G. Padee, Modele polityki patentowej…, s. 45–58; D. Yang, Understanding and Profiting from 
Intellectual Property, Nowy Jork 2008, s. 193–196.

138 J. Carson, E. Nelson, N. Durrance, How to effectively build and protect business assets with 
a strategic patent portfolio, „Intellectual Property Law Bulletin” 2004, nr 1, s. 1–9.

139 K. Blind, J. Edler, R. Frietsch, U. Schmoch, Erfindungen kontra Patente: Schwerpunktstudie 
zur technologischen Leistungsfähigkeit Deutschlands, Fraunhofer Institut für System- und 
Innovationsforschung, Karlsruhe 2003, s. 75–82; W. Cohen, R. Nelson, J. Walsh, Protecting Their 
Intellectual Assets: Appropriability conditions and why U.S. manufacturing firms patent (or 
not), „National Bureau of Economic Research Working Papers” 2000, nr 7552, s. 17, 21–24. 

SPIS 
TREŚCI



48

>>  Agnieszka Jabłonowska

podobne motywacje towarzyszyły licznym zgłoszeniom patentowym dokonywanym 
przez producentów leków innowacyjnych140.

4.1.2. Specyfika zgłoszeń patentowych w dziedzinie farmacji

Analizę zachowań wpisujących się w strategię patentową skierowaną przeciwko 
producentom leków generycznych warto poprzedzić kilkoma uwagami o charakterze 
ogólnym. Należy podkreślić, że wynalazki farmaceutyczne charakteryzuje wysoki 
stopień złożoności, co przekłada się na specyficzną konstrukcję zastrzeżeń 
patentowych. Bardzo często obejmują one nie tylko strukturę chemiczną składnika 
aktywnego, lecz także wszelkie cząsteczki alternatywne (np. sole, izomery) 
i modyfikacje. Jednocześnie zgłaszane są poszczególne mieszaniny substancji, 
sposoby ich wytwarzania i zastosowania141. Zastrzeganie różnych wariantów 
wynalazku jest w przypadku innowacji farmaceutycznych powszechną praktyką, 
pozwalającą zabezpieczyć interes uprawnionego przed obejściem patentu 
przez konkurentów. Jeżeli wszystkie elementy wskazane przez wnioskodawcę 
w zgłoszeniu spełniają przesłanki zdolności patentowej, nie ma przeszkód, aby 
patent został udzielony w tak szerokim zakresie. Wielość i złożoność zastrzeżeń 
patentowych mogą jednak rodzić wątpliwości co do zakresu ochrony i utrudniać 
prowadzenie sporów sądowych.

4.1.3. Budowanie gąszczy patentowych

4.1.3.1. charakterystyka zjawiska 

Jedną z zaobserwowanych strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne jest tworzenie tzw. gąszczy patentowych lub klastrów patentów 
(ang. patent thickets lub patent clusters), przejawiających się w dużej liczbie 
zgłaszanych wynalazków odnoszących się do jednego leku, często wzajemnie 
powiązanych i opartych na podobnej myśli technicznej. 

Analiza KE wykazała, że szczególnie duża liczba udzielonych patentów 
i rozpatrywanych wniosków dotyczy leków o największej wartości sprzedaży. 
Stwierdzono, że najbardziej dochodowe produkty mogą być chronione nawet 
przez niemal 100 tzw. rodzin patentów. W skrajnych przypadkach oznacza 

140 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report, sprawozdanie KE z badania sektora 
farmaceutycznego, wersja ostateczna z 8 lipca 2009 r., s. 184. Pełna wersja w języku angielskim 
dostępna na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/
inquiry/staff_working_paper_part1.pdf.

141 Ż. Pacud, Ochrona patentowa produktów leczniczych…, s. 229; G. Padee, Metody polityki 
patentowej…, s. 53 i 55.
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to ok. 1300 udzielonych patentów i rozpatrywanych wniosków we wszystkich 
państwach członkowskich UE w odniesieniu do jednego leku142. Klaster może być 
ponadto rozbudowywany o liczne zgłoszenia wydzielone (ang. divisionals) składane 
przez uprawnionego. Te ostatnie są zgodnym z prawem i nierzadko racjonalnym 
sposobem dzielenia wniosku pierwotnego143 – dopuszczonym w postępowaniu 
zarówno przed EUP, jak i przed UPRP. Rozdzielenie zgłoszenia może nastąpić 
albo skutek wezwania organu patentowego, albo z inicjatywy wnioskodawcy. 
Z ustaleń Komisji wynika, że w badanym okresie jedynie w 20% przypadków 
wydzielenie części zgłoszenia do odrębnego rozpoznania było następstwem 
wezwania urzędu144. Zabieg ten nie może wprawdzie wydłużyć okresu przyznanej 
ochrony, gdyż zgodnie z art. 76 KPE i analogicznym art. 39 ust. 1 p.w.p. zgłoszenia 
wydzielone uważa się za dokonane w dacie dokonania wcześniejszego zgłoszenia. 
Są one jednak rozpoznawane odrębnie, co potencjalnie wydłuża proces badania 
zgłoszeń, a tym samym – stan niepewności po stronie potencjalnych konkurentów. 
Nawet jeżeli wniosek pierwotny zostanie wycofany lub unieważniony, wciąż nie 
ma bowiem pewności co do tego, jak zostanie rozpoznane zgłoszenie wydzielone. 
Należy podkreślić, że w EUP podjęto już działania mające na celu ograniczenie 
liczby zgłoszeń wydzielonych: skrócono terminy składania takich wniosków145 
i nałożono dodatkowe opłaty146.

4.1.3.2. konsekwencje powstawania gąszczy patentowych 

Powstawanie rozbudowanych sieci wzajemnie powiązanych patentów jest 
w dużej mierze efektem strategicznie zaplanowanej aktywności uprawnionych, 
realizowanej m.in. poprzez dokonywanie zgłoszeń wydzielonych. Tworzeniu 
gąszczy sprzyja ponadto nie dość rygorystyczne podejście organów patentowych do 
udzielania praw wyłącznych i w konsekwencji przyznawanie prawnego monopolu 
wynalazkom o niskim poziomie wynalazczym. Dochodzenie KE wykazało, że 
producenci leków innowacyjnych są często świadomi, iż część z posiadanych przez 
nich tytułów ochronnych to patenty niskiej jakości147. Dysponowanie bogatym 
portfolio patentowym jest jednak dla nich korzystne, i to z kilku powodów.

142 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report…, s. 188.
143 R. Jacob, Patent thickets: a paper for the European Patent Office Economic and Scientific 

Advisory Board meeting, „Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2013, nr 3, s. 205.
144 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report…, s. 193.
145 Decyzja Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 25 marca 2009 r. 

zmieniająca Regulamin wykonawczy do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (CA/D 2/09).
146 Decyzja Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 16 października 

2013 r. zmieniająca zasady 36, 38 oraz 135 Regulaminu wykonawczego do Konwencji o udzielaniu 
patentów europejskich (CA/D 15/13).

147 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report…, s. 191–192.
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Przede wszystkim wielość udzielonych patentów i jeszcze nierozpoznanych zgłoszeń 
rodzi wśród konkurentów stan niepewności co do możliwości wykorzystania 
wynalazku. Podnosi to koszty badania czystości patentowej i wiąże się z wysokim 
ryzykiem wystąpienia sporów dotyczących naruszenia cudzych praw wyłącznych148. 
Ze względu na zawiłość materii postępowania sądowe w sprawach patentowych 
są często długotrwałe i skomplikowane, a co za tym idzie – niezwykle kosztowne. 
Ponadto niedostateczna liczba sędziów wyspecjalizowanych w takich sprawach 
powoduje, że wynik takich sporów jest nierzadko trudny do przewidzenia149. 
Wielość patentów posiadanych przez przedsiębiorstwa innowacyjne utrudnia także 
konkurentom prowadzenie postępowań o ich unieważnienie. 

4.1.3.3. Ocena zjawiska gąszczy patentowych w sektorze farmaceutycznym

W rozważaniach na temat gąszczy patentów dotyczących wynalazków 
farmaceutycznych warto mieć na względzie kilka kwestii. Jak wspomniałam, 
zastrzeganie nowych związków chemicznych w rozmaitych konfiguracjach 
wynika w znacznym stopniu ze specyfiki tych produktów. Moim zdaniem nie bez 
znaczenia jest też fakt, że potencjalni konkurenci przedsiębiorcy oferującego lek 
chroniony patentem są profesjonalistami działającymi w tej samej branży i można 
chyba założyć, iż dysponują wiedzą specjalistyczną niezbędną do interpretacji 
nawet najobszerniejszych zastrzeżeń. Sama liczba patentów odnoszących się do 
jednego wynalazku nie stanowi zatem według mnie istoty problemu. Obawy może 
natomiast budzić wielość patentów wtórnych udzielanych w różnych odstępach 
czasu i bazujących na określonym wynalazku pierwotnym. Zgłaszanie kolejnych 
– często całkiem przewidywalnych – ulepszeń znanego leku bywa elementem 
strategii zmierzającej do „odświeżenia” wynalazku. Takie działanie nie tylko 
zwiększa klaster, lecz przede wszystkim faktycznie wydłuża okres ochrony 
wynikającej z patentu podstawowego. Powyższe zjawisko określa się niekiedy 
mianem zarządzania cyklem życia produktu (ang. life cycle management) lub, 
bardziej krytycznie, strategią „wiecznego zielenienia” (ang. evergreening).

148 F. Lévêque, H. Shelanski, Antitrust, Patents and Copyright…, s. 86–89; Workshop on patent 
thickets, sprawozdanie z warsztatów przeprowadzonych w ramach EUP, Leuven 2012, s. 11. 
Sprawozdanie dostępne na stronie internetowej: http://www.epo.org/news-issues/press/
releases/archive/2013/20130313.html.

149 A. Adamczak, M. du Vall, Sądownictwo patentowe w Polsce – perspektywy i realia, [w:] A. Matlak, 
S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną…, s. 42; R. Sikorski, Funkcjonowanie 
zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2013, s. 29. 

SPIS 
TREŚCI



51

>> Opóźnianie wejścia na rynek generycznych prOduktów leczniczych na tle prawa 
patentOwegO Oraz prawa kOnkurencji

4.2. zarządzanie cyklem życia produktu 

4.2.1. pojęcie zarządzania cyklem życia produktu

Pojęcie „zarządzanie cyklem życia produktu” odnosi się do długofalowych działań 
podejmowanych przez producentów innowacyjnych chcących zapewnić sobie 
stałe źródło przychodów ze sprzedaży kolejnych leków150. Osiągnięciu tego celu 
służy sukcesywne opracowywanie i zgłaszanie do ochrony patentowej kolejnych 
modyfikacji istniejących farmaceutyków, co określa się w branży farmaceutycznej 
mianem produktów nowej generacji. Skuteczną ochronę, choć już w ograniczonym 
zakresie, zapewniają też patenty na nowe zastosowania medyczne. Zabiegi 
podejmowane na gruncie prawa patentowego są zazwyczaj połączone z szeroko 
zakrojoną działalnością marketingową.

4.2.2. uzyskiwanie ochrony patentowej na produkty nowej 
generacji 

4.2.2.1. dalsze badania dotyczące znanych substancji

W czasie trwania ochrony patentowej leków przedsiębiorstwa farmaceutyczne 
prowadzą nad nimi ciągłe badania, aby zidentyfikować nowe właściwości lub 
potencjalne ulepszenia, co samo w sobie należy oceniać pozytywnie. Modyfikacje 
znanych farmaceutyków mogą podlegać ochronie patentowej, pod warunkiem że 
spełniają przesłanki nowości i poziomu wynalazczego – możliwość ich przemysłowego 
zastosowania nie budzi bowiem wątpliwości. Uzyskanie patentu na nowe, ulepszone 
leki, czyli tzw. produkty nowej generacji (ang. second generation products lub follow-
-on products), pozwala uprawnionemu „zresetować zegar” odliczający czas prawnej 
wyłączności dotychczasowej formuły. Nie dziwi zatem, że najintensywniejsze 
badania dotyczą farmaceutyków o najwyższej wartości sprzedaży. Trudno również 
uznać za zaskakujące to, iż większość leków nowej generacji zgłaszanych jest do 
ochrony w ostatnich latach prawnego monopolu poprzedników. Przedstawiciele 
doktryny od wielu lat dostrzegają istnienie korelacji między cyklem badań nad 
nowymi lekami a okresami ochrony patentowej produktów151.

4.2.2.2. modyfikacje budowy molekularnej produktu leczniczego

Różnice między lekami nowej generacji a ich poprzednikami wynikają z mniej lub 
bardziej gruntownych zmian składu chemicznego. Doktryna wskazuje, że producenci 

150 Ż. Pacud, Ochrona patentowa produktów leczniczych…, s. 269.
151 G. Padee, Modele polityki patentowej…, Warszawa 2000, s. 27.
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innowacyjni najczęściej poszukują ochrony patentowej dla takich modyfikacji, jak 
sole albo estry substancji czynnej, nowe formy krystaliczne lub polimorficzne, 
produkty metaboliczne i pojedyncze enancjomery152. Możliwość uzyskania tej 
ochrony zależy od wykazania określonych korzyści terapeutycznych będących 
nieoczywistym skutkiem danej modyfikacji. Mogą się one wiązać m.in. ze zwiększoną 
skutecznością pojedynczej dawki leku, zmniejszonym ryzykiem wystąpienia działań 
niepożądanych czy uniknięciem szkodliwych interakcji lekowych.

4.2.2.3. nowe postaci farmaceutyczne

Innym sposobem na wydłużenie okresu prawnej wyłączności produktu leczniczego 
jest uzyskanie patentu dotyczącego jego nowej postaci, która będzie wykazywać 
określoną przewagę kliniczną nad poprzednią. W tym wypadku ochrona może 
zostać udzielona w kategorii produktu złożonego153. Odpowiednio sformułowana 
postać leku, czyli forma, w jakiej przygotowuje się i podaje dany farmaceutyk, ma 
istotny wpływ na jego dostępność biologiczną, a w konsekwencji – na skuteczność 
terapii154. Zależność tę dobrze ilustruje przykład leków o kontrolowanym uwalnianiu. 
Opóźnione działanie leku pozwala zmniejszyć częstość jego podawania, a tym 
samym zwiększyć wygodę pacjenta155. Ta niewielka, zdawałoby się, zmiana może 
pozytywnie wpłynąć na przestrzeganie przez pacjentów zaleceń terapii, co jest 
szczególnie ważne w procesie leczenia chorób przewlekłych156.

4.2.2.4. zdolność patentowa produktów nowej generacji

Powyższe rozwiązania mogą co do zasady podlegać ochronie patentowej, 
jednak często wykazują niski poziom wynalazczy. Z punktu widzenia specjalisty 
dysponującego przeciętną wiedzą i umiejętnościami z dziedziny chemii medycznej 
czy biotechnologii efekty osiągnięte dzięki dokonaniu określonej modyfikacji są 
nierzadko oczywiste. Wnioskodawcy podejmują jednak próby uzyskania ochrony na te 
rozwiązania, licząc na łagodną ocenę EUP lub organów patentowych poszczególnych 

152 B. Whitehead, S. Jackson, R. Kempner, Managing generic competition and patent strategies 
in the pharmaceutical industry, „Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2008, nr 4, 
s. 227–230; R. S. Yoshitani, E. S. Cooper, Pharmaceutical reformulation: the growth of life cycle 
management, „Houston Journal of Health Law & Policy” 2007, nr 2, s. 389–397.

153 G. Padee, Modele polityki patentowej…, s. 53 i 58.
154 K. Skoczyńska, A. Baran, Formy leków i związek postaci leku z jego przyswajaniem, „Gabinet 

Prywatny” 2013, nr 4, s. 34–45.
155 P. Kubikowski, W. Kostowski, Postacie leków o przedłużonym uwalnianiu, [w:] W. Kostowski 

(red.), Farmakologia. Podstawy farmakoterapii, Warszawa 1998, s. 33.
156 H. Gupta, S. Kumar, S. Kumar Roy, R. Gaud, Patent protection strategies, „Journal of Pharmacy 

and Bioallied Sciences” 2010, nr 1, s. 2–7; J. Parienti, D. Bangsberg, R. Verdon, E. Gardner, Better 
adherence with once-daily antiretroviral regimens: a meta-analysis, „Clinical Infectious Diseases: 
An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America” 2009, nr 48, s. 484–488.
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państw. Dochodzenie KE ujawniło, że producenci innowacyjni często biorą pod 
uwagę możliwość skutecznego podważenia tych patentów przez konkurentów, lecz 
nawet krótkotrwała i ograniczona ochrona jest dla nich niezwykle opłacalna157.

4.2.3. uzyskiwanie ochrony patentowej na nowe zastosowania 
produktu leczniczego

Szeroki zakres monopolu odnoszący się do produktu we wszystkich jego zastosowaniach 
to rozwiązanie najkorzystniejsze dla innowatorów. Ochrona ta nie jest jednak dostępna 
dla istniejących leków, ze względu na niespełnienie przesłanki nowości. Skutecznym 
sposobem na wydłużenie okresu prawnej wyłączności, choć już w węższym zakresie, 
może się wówczas okazać uzyskanie patentu dotyczącego nowego zastosowania 
medycznego znanej substancji lub mieszaniny. Ochrona rozwiązań zastrzeganych w tej 
kategorii odnosi się do produktu jako takiego, ale monopol prawny uprawnionego 
ogranicza się do substancji lub mieszaniny w konkretnym zastosowaniu.

Ze względu na dość liberalne podejście EUP do wykładni przepisu art. 54 ust. 5 KPE 
katalog wskazań podlegających ochronie patentowej w kategorii drugiego lub 
kolejnego zastosowania medycznego stale się rozrasta. Wątpliwości nie budzi 
zasadniczo możliwość udzielenia patentu w odniesieniu do zastosowania znanego 
farmaceutyku w leczeniu innej choroby niż dotychczas. Z prawnego monopolu mogą 
również korzystać wynalazki, których przedmiotem jest wykorzystanie określonej 
substancji lub mieszaniny w likwidowaniu innych przyczyn tej samej choroby albo 
w leczeniu nowej grupy pacjentów. Za dopuszczalną uznano ponadto ochronę 
nowych sposobów podawania leku i nowych kombinacji znanych farmaceutyków. 
Najbardziej kontrowersyjna, choć ostatecznie zaaprobowana przez EUP158, jest 
natomiast zdolność patentowa nowych schematów dawkowania (ang. dosage 
regimes)159. We wszystkich powyższych przypadkach udzielenie patentu w kategorii 
drugiego lub kolejnego zastosowania medycznego jest możliwe pod warunkiem 
uzyskania nowego i nieoczywistego efektu leczniczego, takiego jak poprawa 
skuteczności czy bezpieczeństwa terapii.

W ocenie doktryny uznanie zdolności patentowej drugich i kolejnych zastosowań 
medycznych istotnie wzmacnia pozycję producentów leków innowacyjnych160. 

157 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report…, s. 192.
158 Decyzja Rozszerzonej Komisji Odwoławczej G 2/08, pkt 6 uzasadnienia.
159 W literaturze podnoszony jest argument, że udzielenie patentu dotyczącego sposobu podawania 

leku w określonych dawkach i częstotliwości pozostaje w sprzeczności z zakazem patentowania 
metod medycznych wyrażonym w art. 53 lit. c KPE. Zob. Ż. Pacud, Ochrona patentowa 
zastosowań medycznych…, s. 27.

160 A. Nowicka, Patent europejski po wejściu w życie aktu zmieniającego konwencję monachijską, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, nr 1, s. 29.
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Część autorów zauważa jednak, że możliwość wydłużenia ochrony przez uzyskanie 
patentu dotyczącego drugiego lub kolejnego zastosowania medycznego bywa 
ograniczana przez samych uprawnionych161. Nowe wskazanie terapeutyczne może 
bowiem zostać ujawnione także przez inne przedsiębiorstwa, co prowadzi do 
stanu zależności patentów. W tej sytuacji pełna eksploatacja opatentowanego 
rozwiązania wiąże się z koniecznością uzyskania licencji wzajemnej od konkurenta.

4.2.4. wycofanie strategiczne

4.2.4.1. uwagi wstępne

Przemyślane zgłaszanie innowacji do ochrony to przykład strategicznego 
planowania w zakresie praw własności intelektualnej i w zasadzie trudno 
dopatrzyć się w nim naruszenia instrumentów ochrony patentowej. Niezależnie 
od tego, czy przedmiotem wynalazku jest produkt, metoda wytwarzania, czy też 
nowe zastosowanie medyczne, każde z tych rozwiązań podlega merytorycznej 
ocenie organu patentowego. Stwierdzenie braku zdolności patentowej wynalazku 
skutkuje wydaniem decyzji odmawiającej udzielenia patentu i utratą uiszczonych 
opłat. Przepisy prawa nie przewidują natomiast innych negatywnych konsekwencji 
zgłaszania do ochrony rozwiązań znanych lub oczywistych. W praktyce 
zaobserwowano jednak, że w ramach zarządzania cyklem życia produktu 
przedsiębiorstwa farmaceutyczne wykorzystują pewną specyficzną taktykę, 
określaną w literaturze jako wycofanie strategiczne (ang. strategic withdrawal)162. 

4.2.4.2. istota wycofania strategicznego

Analizowany mechanizm polega na wycofaniu opatentowanego farmaceutyku 
z obrotu jeszcze przed wygaśnięciem jego ochrony patentowej. Choć z pozoru 
takie działanie wydaje się niekorzystne dla dysponenta patentu, gdyż pozbawia 
go zysków ze sprzedaży wciąż chronionego produktu, to w dłuższej perspektywie 
może się okazać niezwykle intratne. Wycofaniu dotychczasowego leku z obrotu 
towarzyszy bowiem wprowadzenie na rynek jego ulepszonego następcy, który 
jest intensywnie promowany jako posiadający określoną przewagę kliniczną nad 
poprzednikiem163. Podczas gdy konkurenci są wciąż powstrzymywani ważnym 
patentem dotyczącym poprzedniej wersji leku, produkt nowej generacji 

161 B. Whitehead, S. Jackson, R. Kempner, Managing generic competition…, s. 230.
162 Ż. Pacud, Ochrona patentowa produktów leczniczych…, s. 270.
163 Warto zauważyć, że według danych Komisji Europejskiej wydatki producentów innowacyjnych 

na działania marketingowe i promocyjne przekraczają wydatki ponoszone na badania i rozwój: 
w latach 2000–2007 wynosiły odpowiednio 23% i 17% ich obrotu.
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nieuchronnie zdobywa znaczny udział w rynku. Farmaceutyk wycofany z obrotu 
jawi się wówczas jako przestarzały, mniej skuteczny lub potencjalnie bardziej 
szkodliwy. W konsekwencji ponowne wprowadzenie tego leku na rynek przez 
przedsiębiorców generycznych po wygaśnięciu jego ochrony patentowej może 
napotkać poważne trudności.

4.2.4.3. inne przejawy zastosowania mechanizmu wycofania strategicznego

Jak wynika z powyższych rozważań, wycofanie strategiczne potencjalnie 
skutkuje podniesieniem kosztów wejścia na rynek, które będą musieli ponieść 
konkurenci chcący zaangażować się w dostarczanie farmaceutyku poprzedniej 
generacji. Praktyka wskazuje jednak, że opisane działanie może również służyć 
realizacji innych celów, takich jak wydłużenie procedury dopuszczenia produktów 
odtwórczych od obrotu lub utrudnienie samego obrotu.

W pierwszym przypadku efekt pożądany przez producenta innowacyjnego może 
niekiedy zostać osiągnięty przez cofnięcie pozwolenia na obrót oferowanym przez 
niego farmaceutykiem. Skuteczność tej taktyki ogranicza się do państw, których 
ustawodawstwo uzależnia dopuszczenie do obrotu leku odtwórczego od istnienia 
ważnego pozwolenia na obrót produktem referencyjnym. W obecnym stanie prawnym 
działanie takie nie przyniosłoby rezultatu w państwach członkowskich UE. Luka 
w regulacji unijnej, która uniemożliwiała przedsiębiorcom generycznym skorzystanie 
ze skróconej procedury rejestracji w razie cofnięcia pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu produktu referencyjnego, została bowiem usunięta164. W myśl art. 10 dyrektywy 
2001/83/WE wnioskodawca może skorzystać z procedury skróconej, jeśli wykaże, że 
produkt leczniczy to produkt generyczny w stosunku do produktu referencyjnego, który 
jest lub był dopuszczony do obrotu przez okres nie krótszy niż osiem lat. Wykorzystanie 
procedur regulacyjnych w taki sposób, by zablokować przedsiębiorcom oferującym 
leki odtwórcze dostęp do dokumentacji produktu innowacyjnego, było możliwe na 
gruncie poprzednio obowiązującej dyrektywy 65/65/EWG165. Należy jednak podkreślić, 
że opisaną praktykę podjętą w ówczesnym stanie prawnym przez spółkę AstraZeneca 
KE uznała za nadużycie pozycji dominującej166. Stanowisko Komisji zostało następnie 

164 T. Kozieł, Nadużycie procedur regulacyjnych jako naruszenie art. 102 TFUE – uwagi do wyroku 
Sądu UE z 1.07.2010 r. w sprawie T–321/05 AstraZeneca v. Komisja, „Europejski Przegląd 
Sądowy” 2011, nr 7, s. 45.

165 Council Directive 65/65/EEC of 26 January 1965 on the approximation of provisions laid down by 
Law, Regulation or Administrative Action relating to proprietary medicinal products, Dz.Urz. WE 22 
z dnia 9 lutego 1965 r., s. 369–373.

166 Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie COMP/A.37.507/F3 AstraZeneca, Dz.Urz. UE L 332 
z 30 listopada 2006 r., s. 24.
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podtrzymane przez Sąd oraz TS167. W obu orzeczeniach zwrócono uwagę na fakt, 
że kwalifikacja zachowania dominanta na gruncie art. 82 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską (dalej: TWE), czyli odpowiednika obecnego art. 102 TFUE, jest 
całkowicie niezależna od jego zgodności z innymi przepisami prawnymi168.

Nieco inny aspekt wycofania strategicznego stał się przedmiotem postępowania 
w sprawie Reckitt Benckiser, zakończonego decyzją brytyjskiego organu ochrony 
konkurencji169. Tytułem wyjaśnienia warto nadmienić, że rynek farmaceutyczny 
w Wielkiej Brytanii charakteryzuje się dużym udziałem leków odtwórczych, co 
wynika m.in. z prowadzonej przez państwo polityki promującej przepisywanie 
leków z zastosowaniem ich nazw generycznych (niezastrzeżonych)170. W tym celu 
lekarze korzystają z oprogramowania udostępnionego przez brytyjski system ochrony 
zdrowia (National Health Service), stanowiącego aktualne źródło informacji na temat 
dostępnych odpowiedników. W zasygnalizowanej powyżej sprawie spółka Reckitt 
Benckiser, producent leku poprzedniej generacji, wprawdzie nie wycofała swojego 
produktu z obrotu, lecz po wygaśnięciu jego ochrony patentowej – ale jeszcze przed 
przypisaniem mu nazwy generycznej – usunęła go z elektronicznego wykazu171. Ów 
zabieg doprowadził do tego, że gdy lekarz wpisał w wyszukiwarce nazwę znanego 
mu farmaceutyku, zamiast dotychczasowego leku i dostępnych już na rynku 
odpowiedników system wyświetlił produkt nowej generacji o nieznacznie zmienionej 
nazwie handlowej, chroniony późniejszym patentem. Zdaniem brytyjskiego organu 
ochrony konkurencji celem opisanego działania było ograniczenie konkurencji ze 
strony dostawców leków odtwórczych172. 

4.2.4.4. wycofanie strategiczne jako przesłanka nadużywania patentu

Ochrona patentowa bez wątpienia spełniała istotną funkcję w omówionych wyżej 
strategiach przedsiębiorstw farmaceutycznych wykorzystujących mechanizm 

167 Wyrok Sądu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie T–321/05 AstraZeneca AB i AstraZeneca plc przeciwko 
Komisji Europejskiej, Zb. Orz. 2010, s. II, pkt 2805; wyrok TS z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie 
C–457/10 AstraZeneca AB i AstraZeneca plc przeciwko Komisji Europejskiej (niepubl.).

168 Wyrok Sądu w sprawie T–321/05 AstraZeneca, pkt 677; wyrok TS w sprawie C–457/10 AstraZeneca, 
pkt 132.

169 Decyzja brytyjskiego organu ochrony konkurencji The Office of Fair Trading z dnia 13 kwietnia 
2011 r. w sprawie CE/8931/08 Reckitt Benckiser, OFT 1368.

170 C. Habl, K. Antony, D. Arts, M. Entleitner, B. Fröschl, C. Leopold, H. Stürzlinger, S. Vogler, 
M. Weigl, Surveying, Assessing and Analysing the Pharmaceutical Sector in the 25 EU Member 
States, Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen 2006, s. 724–725.

171 D. W. Hull, The application of EU competition law in the pharmaceutical sector, „Journal of 
European Competition Law & Practice” 2011, nr 5, s. 486.

172 W dniu wydania decyzji organem ochrony konkurencji w Wielkiej Brytanii był The Office of Fair 
Trading. Mocą ustawy Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 dokonano jednak reformy tego 
systemu: od 1 kwietnia 2014 r. organem właściwym do spraw ochrony konkurencji w Wielkiej 
Brytanii jest The Competition and Markets Authority.
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wycofania strategicznego, lecz rozstrzygnięcia stanowiące o ich bezprawności 
zapadały na gruncie prawa konkurencji. Prima facie trudno bowiem dopatrzyć 
się w omówionych działaniach naruszenia prawa patentowego, dlatego aspekt 
ten pozostawał na dalszym planie. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że 
producenci innowacyjni przedwcześnie wycofujący pełnowartościowy produkt 
z obrotu wykorzystują okres prawnej wyłączności w celu innym niż ten, w którym 
została im ona przyznana. Udzielony patent nie chroni wówczas wynalazku przed 
skopiowaniem, lecz staje się narzędziem tzw. blokady patentowej. Mimo że 
dotychczasowy lek jest nadal przydatny w terapii, uprawniony sam go nie stosuje 
ani nie upoważnia do tego żadnej innej osoby. Jak trafnie – moim zdaniem – 
zauważa Ż. Pacud, zachowanie uprawnionego może w tym wypadku podlegać 
ocenie w kontekście nadużycia patentu173. Jeżeli rzeczywistym powodem wycofania 
farmaceutyku z obrotu nie jest jego wadliwość, ale chęć utorowania drogi innemu 
produktowi, przymusowe wkroczenie w zakres wyłączności uprawnionego może 
okazać się uzasadnione. 

Warto przypomnieć, iż zarówno konwencja paryska, jak i porozumienie TRIPS 
dopuszczają stosowanie przez swoich sygnatariuszy odpowiednich instrumentów 
prawnych w celu przeciwdziałania nadużywaniu patentu przez uprawnionego. 
Zaniechanie stosowania wynalazku i uniemożliwienie korzystania z niego przez 
inne osoby traktowane jest przy tym jako jeden z najpoważniejszych przejawów 
nadużycia. Na gruncie prawa polskiego ewentualna licencja przymusowa 
pozwalająca na dalszą komercjalizację leku poprzedniej generacji przez osobę 
trzecią mogłaby zostać udzielona na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 w związku 
z art. 68 p.w.p. Należy jednak podkreślić, że instrument ten ma charakter 
wyjątkowy, a jego praktyczne znaczenie jest niewielkie.

W doktrynie zwrócono ponadto uwagę na potencjalne trudności dotyczące wykazania 
złej wiary producenta opatentowanego leku. Szczególnie trudne może się okazać 
udowodnienie, że wycofanie dotychczasowego produktu z obrotu nie ma związku 
z jego rzeczywistą niedoskonałością174. W tej sytuacji rezygnacja z dystrybucji 
wadliwego produktu i wcześniejsze wprowadzenie na rynek ulepszonego leku wydają 
się perspektywą nad wyraz korzystną dla pacjentów. Powyższa okoliczność nie 
powinna jednak wpływać na kwalifikację zachowania uprawnionego oraz na dalsze 
losy ochrony patentowej wynalazku. Jak bowiem podkreśla H. Żakowska-Henzler, 
motywacja towarzysząca dysponentowi patentu nie ma w tym kontekście żadnego 

173 Ż. Pacud, Ochrona patentowa produktów leczniczych…, s. 272.
174 S. Marjit, T. Kabiraj, A. Dutta, Strategic Under-utilization of Patents and Entry Deterrence: The 

Case of Pharmaceutical Industry, Munich Personal RePEc Archive 2009, s. 15.
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znaczenia. Zdaniem autorki określone zachowanie może zostać uznane za nadużycie 
także wówczas, gdy uprawniony kieruje się względami etycznymi, np. uważa chronione 
rozwiązanie za społecznie szkodliwe175. Interesujący punkt widzenia prezentuje również 
Ż. Pacud, która przekonuje, że przedsiębiorca przerywający produkcję leku z uwagi 
na niewystarczającą skuteczność powinien zrezygnować z jego ochrony patentowej176.

4.2.5. wprowadzenie na rynek własnych produktów generycznych

Wykorzystanie czasu, gdy konkurenci nie są jeszcze w stanie wprowadzić leków 
odtwórczych do obrotu, w celu wypromowania innego produktu stanowiło również 
istotę innej taktyki, stosowanej zwłaszcza przed usankcjonowaniem w prawie UE 
wyjątku Bolara. Przed zmianą dyrektywy farmaceutycznej dokonaną dyrektywą 
2004/27/WE brak było regulacji unijnej przewidującej możliwość prowadzenia badań 
i prób w czasie trwania ochrony patentowej produktu oryginalnego. Konkurencja 
ze strony producentów generycznych nie pojawiała się zatem natychmiast po 
wygaśnięciu ochrony patentowej dotychczasowego farmaceutyku, lecz dopiero 
po przeprowadzeniu niezbędnych badań i uzyskaniu pozwoleń wymaganych prawem. 
W tym czasie przedsiębiorca oferujący leki oryginalne cieszył się dalszym monopolem 
rynkowym, trwającym nawet do trzech lat177. Interesującą praktyką stosowaną 
w omawianym okresie przez producentów innowacyjnych było wprowadzenie na rynek 
własnego odpowiednika, różniącego się od produktu oryginalnego nazwą i ceną. Dzięki 
temu zabiegowi tzw. pseudogeneryk korzystał z przewagi pierwszeństwa i zyskiwał 
udział w – de facto jeszcze nieistniejącym – rynku produktów odtwórczych. 

Co znamienne, przypadki stosowania powyższego mechanizmu są nadal opisywane 
w piśmiennictwie178. Na uwagę zasługuje również duża liczba fuzji i przejęć w sektorze 
farmaceutycznym w ostatnich latach. Wiele z tych transakcji jest dokonywanych 
między przedsiębiorstwami innowacyjnymi i generycznymi179. Wydaje się więc, że 
wprowadzenie na rynek własnych produktów „odtwórczych” również w obecnym stanie 
prawnym stanowi skuteczną strategię pozwalającą przedsiębiorcom innowacyjnym 

175 H. Żakowska-Henzler, Nadużycie patentu…, s. 716.
176 Ż. Pacud, Ochrona patentowa produktów leczniczych…, s. 272.
177 K. de Joncheere, A. Rietveld, C. Huttin, Experiences with generics, [w:] M. N. G Dukes, F. M. Haaijer-

Ruskamp, C. P. de Joncheere, A. H. Rietveld (red.), Drugs and Money. Prices, Affordability and Cost 
Containment, Amsterdam 2004, s. 105. Publikacja dostępna na stronie internetowej Światowej 
Organizacji Zdrowia: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4912e/.

178 Zob. V. Rodrigues, R. Gonçalves, H. Vasconcelos, Anti-competitive impact of pseudo-generics, 
„Journal of Industry, Competition and Trade” 2014, nr 1, s. 83–85; A. Hollis, How do brands’ 
„own generics” affect pharmaceutical prices?, „Review of Industrial Organization” 2005, nr 4, 
s. 329–349; Y. Kong, J. Seldon, Pseudo-generic products and barriers to entry in pharmaceutical 
markets, „Review of Industrial Organization” 2004, nr 1, s. 71–86.

179 Raport Deloitte, 2013 Global life sciences outlook…, s. 5.
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utrzymać jak największy udział w rynku po wygaśnięciu ochrony patentowej 
farmaceutyku180. Przeobrażenia zachodzące w omawianym sektorze prowadzą 
ponadto do wniosku, że dychotomiczny podział na producentów leków oryginalnych 
i odtwórczych traci na aktualności. W ocenie PwC dywersyfikacja portfela produktów 
to jeden z głównych trendów na rynku farmaceutycznym181.

5. Strategie StOSOwane w przemyśle 
farmaceutycznym w zakreSie 
prOwadzenia i rOzwiązywania SpOrów

5.1. uwagi wstępne

Omówione strategie patentowe nie wyczerpują wachlarza możliwości 
wykorzystywanych przez przedsiębiorców farmaceutycznych w celu zapewnienia 
produktom jak najsilniejszej pozycji na rynku. W swoim raporcie KE zwróciła uwagę 
na kolejny obszar potencjalnych nadużyć. Chodzi o wątpliwe pod względem 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 zauważyć, że stanowisko KE w sprawie 
ewentualnych nadużyć procedury sądowej przedstawione w ostatecznej wersji 
raportu jest mocno wyważone. Zdecydowanie więcej uwagi – zarówno na etapie 
prowadzenia dochodzenia, jak i po opublikowaniu raportu – poświęcono ugodom 
patentowym zawieranym między producentami innowacyjnymi i generycznymi. 

5.2. postępowania sądowe w złej wierze

5.2.1. nadużycie praw procesowych

Problematyka nadużywania uprawnień procesowych budzi kontrowersje zarówno 
w literaturze, jak i w orzecznictwie. Jak się jednak wydaje, współcześnie przeważa 

180 Taktyka ta może być zresztą z powodzeniem wykorzystywana także przez innowatorów z innych 
dziedzin techniki, na co zwraca uwagę D. Yang: Understanding and profiting from intellectual 
property…, s. 153.

181 Raport Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki, PwC 
2011, s. 31.
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pogląd, że instytucja nadużycia prawa odnosi się nie tylko do prawa prywatnego, 
lecz także do prawa publicznego, a samo nadużycie może dotyczyć uprawnień 
i materialnoprawnych, i procesowych182. Należy przy tym stanowczo podkreślić, 
że nie chodzi tu o proste przeniesienie pojęcia nadużycia prawa podmiotowego 
na grunt prawa procesowego183. Instytucje te są od siebie niezależne oraz różnią 
się zarówno podstawą, jak i charakterem prawnym184.

Ogólna idea jest jednak podobna – w obu sytuacjach mamy do czynienia 
z wykorzystaniem określonego instrumentu prawnego w sposób sprzeczny z celem, 
dla którego został on stworzony. Warto zauważyć, że zachowania kwalifikowane 
jako nadużycie uprawnień procesowych mogą mieć dwojaki charakter. Nieuczciwe 
metody prowadzenia postępowania, np. składanie wprowadzających w błąd 
oświadczeń, bywają ukierunkowane na uzyskanie rozstrzygnięcia korzystnego 
dla danej strony sporu. Niekiedy jednak prowadzenie postępowania jest celem 
samym 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, i 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 bywa opóźnienie wejścia pozwanego przedsiębiorcy na rynek 
lub przynajmniej osłabienie jego pozycji na tym rynku, co z kolei rodzi pytania 
o zgodność powyższych praktyk z prawem konkurencji185.

W rozważaniach na temat kwalifikacji określonego zachowania jako nadużycia 
procedury sądowej, a tym bardziej jego ewentualnych konsekwencji, nie można 
jednak abstrahować od 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 i w wielu dokumentach o charakterze międzynarodowym, 

182 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, s. 22–51; R. Szostak, 
Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorcy za nadużycie środków 
ochrony procesowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 2, s. 45.

183 M. Pyziak-Szafnicka, Prawo podmiotowe, [w:] M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego. 
Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012, t. 1, s. 916–917.

184 M. Plebanek, Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym…, s. 53, 63 i 95.
185 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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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 podkreśla się 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 
to również jedna z podstawowych zasad współpracy w ramach Unii, wyrażona 
w art. 67 ust. 4 TFUE186.

Z powyższych względów zarówno doktryna, jak i judykatura traktują problematykę 
„złośliwego procesowania się” z dużą dozą ostrożności. Sama instytucja nadużycia 
praw procesowych jest zresztą przedmiotem wielu rozbieżnych ocen. Przede 
wszystkim w literaturze nie ma zgodności co do tego, czy o nadużyciu prawa 
można mówić już na etapie wytoczenia powództwa187. Zagadnienie to wykracza 
jednak poza zasadniczą tematykę niniejszej pracy. 

Przedmiotowo istotna, a zarazem niezwykle interesująca, jest natomiast ocena 
tego, czy określone czynności proceduralne mogą stanowić przesłankę naruszenia 
zakazu nadużywania pozycji dominującej, wyrażonego w art. 102 TFUE. Z uwagi 
na przyjętą kompozycję 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 KE w trakcie badania sektora farmaceutycznego 
sugerują, że wszczynanie postępowań sądowych w sprawie naruszenia patentu 
mogło w części przypadków stanowić jedną ze strategii stosowanych przez 
przedsiębiorstwa innowacyjne w celu ograniczenia konkurencji ze strony 
producentów odpowiedników. W raporcie końcowym, mającym wydźwięk 
zdecydowanie bardziej umiarkowany od stanowiska prezentowanego 
w sprawozdaniu wstępnym, Komisja podkreśla jednak, że „sądowe egzekwowanie 
praw z patentu jest zgodne z prawem i stanowi jedno z praw podstawowych 

186 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.

187 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 
niej 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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gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka – jest to skuteczny 
sposób zagwarantowania przestrzegania patentów”188. Jednocześnie zebrane dane 
wskazują, że powodowie niejednokrotnie dążyli nie do uzyskania rozstrzygnięcia 
co do meritum sprawy, lecz raczej do zniechęcenia 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 i zgłoszeń wydzielonych oraz niespójne 
orzecznictwo w poszczególnych państwach członkowskich Europejskiej Organizacji 
Patentowej powodują niepewność co do wyniku postępowania189. 

5.2.2.2. środki tymczasowe

Przedsiębiorstwa dysponujące większymi środkami finansowymi mogą zdecydować się 
na podjęcie tego ryzyka, jednak nawet wówczas nie da się wykluczyć opóźnienia we 
wprowadzeniu farmaceutyków na rynek wskutek wszczęcia postępowania. Uprawniony 
z patentu może bowiem wystąpić o zastosowanie środka tymczasowego w postaci 
np. zakazu wytwarzania lub sprzedaży produktów zawierających chronioną substancję 
aktywną. Warto zaznaczyć, że możliwość uzyskania zabezpieczenia roszczenia 
w sprawach o ochronę praw własności intelektualnej jest obecnie standardem 
światowym. Artykuł 50 porozumienia TRIPS zobowiązuje bowiem członków WTO 
do umożliwienia organom sądowym stosowania szybkich i skutecznych środków 
tymczasowych w celu zapobieżenia naruszaniu praw własności intelektualnej. 

Państwa UE są ponadto związane postanowieniami dyrektywy 2004/48/WE w sprawie 
egzekwowania praw własności intelektualnej190. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej dyrektywy 
mają one obowiązek zapewnić, by organy sądowe mogły na żądanie wnioskodawcy 
„a) wystawić przeciwko domniemanemu naruszającemu tymczasowy nakaz sądowy, 
który ma zapobiec 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 

188 Badanie sektora farmaceutycznego…, s. 12.
189 Ulepszenie system patentowego w Europie, komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 3 kwietnia 2007 r., KOM (2007) 165, s. 7.
190 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 kwietnia 2004 r., s. 45–86.
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do obrotu lub przepływu w kanałach handlowych”191. W odniesieniu do powyższych 
środków organy sądowe mają prawo żądać od wnioskodawcy dostarczenia dowodów, 
które upewniłyby je w wystarczającym stopniu, że wnioskodawca jest posiadaczem 
praw, a te są naruszane lub takie naruszenie wkrótce nastąpi. Na gruncie prawa 
polskiego powyższe przesłanki znajdują odzwierciedlenie w części drugiej Kodeksu 
postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.)192, 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.

Jak wynika z danych ujawnionych przez KE, 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. Zastosowany środek tymczasowy opóźniał jednak wprowadzenie 
odpowiednika do obrotu średnio o 18 miesięcy193. Dla jasności należy dodać, że 
zgodnie z art. 9 ust. 7 dyrektywy 2004/48/WE w razie stwierdzenia, iż 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 wyboru 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 i budżet państwa.

5.3. ugody patentowe zawierane między 
przedsiębiorcami innowacyjnymi i generycznymi

Prowadzenie sporu nie zawsze okazuje się opłacalne także dla przedsiębiorcy 
innowacyjnego, zwłaszcza jeżeli ma on świadomość, że unieważnienie udzielonego 

191 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.

192 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 
z późn. zm.

193 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report…, s. 231.
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mu patentu jest prawdopodobne. W tej sytuacji wynik zadowalający obie strony 
może zostać osiągnięty przez zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej. Z ustaleń 
poczynionych przez KE wynika, iż szereg takich porozumień mogło zawierać 
klauzule stanowiące potencjalnie zagrożenie dla skutecznej konkurencji194. 
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 settlements lub pay-for-delay settlements)195.

Z ekonomicznego punktu widzenia ugody pay-for-delay są potencjalnie atrakcyjne 
dla obu stron. Zakończenie sporu bez rozstrzygania o ważności patentu pozwala 
producentowi leku oryginalnego utrzymać 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. Niekiedy wynagrodzenie to wręcz przewyższa 
przychody, które producent zdołałby osiągnąć z komercjalizacji własnej wersji 
produktu196. Druga strona porozumienia de facto korzysta zatem z przychodów 
osiąganych przez uprawnionego ze sprzedaży oryginalnego farmaceutyku.

W pierwszej chwili trudno oprzeć się wrażeniu, że ugody przewidujące płatność 
w zamian za niekwestionowanie ważności patentu i wycofanie się konkurentów 
z rynku to forma zakamuflowanej łapówki, pozbawiającej pacjentów dostępu do 
odpowiedników – tańszych o nawet 80%197. Jednak w wielu przypadkach w momencie 
zawierania ugody przedsiębiorca innowacyjny wciąż jest dysponentem ważnego 
patentu, korzystającym z domniemania ważności. Strony porozumienia mogą 
wtedy argumentować, że odzwierciedla ono jedynie zakres prawnej wyłączności 
przyznanej patentem198. O ewentualnych negatywnych konsekwencjach takiego 
porozumienia z perspektywy interesu publicznego wolno wówczas mówić jedynie 
przy założeniu, że patent zostałby unieważniony w razie kontynuowania sporu.

Problematyka ugód patentowych w sektorze farmaceutycznym to niezwykle aktualne 
i złożone zagadnienie. Komisja dostrzega potrzebę dokładniejszego zbadania 
problemu i od 2009 r. prowadzi stały program monitoringu takich porozumień. 
Trwają również dochodzenia w indywidualnych sprawach – kilka z nich zakończyło 

194 Ibidem, s. 255.
195 Ibidem, s. 277–285.
196 M. Haedicke, H. Timmann, Patent Law: a Handbook, Monachium 2014, s. 33.
197 Ocenia się, że leki generyczne są 30–80% tańsze od produktów oryginalnych. Raport Deloitte, 

2013 Global life sciences outlook…, s. 6. 
198 D. W. Hull, The application of EU competition law in the pharmaceutical sector, „Journal of 

European Competition Law & Practice” 2013, nr 5, s. 434.
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się nałożeniem wielomilionowych kar na umawiających się przedsiębiorców199. 
W sprawach dotyczących ugód patentowych w dziedzinie produktów leczniczych 
występuje jednak wiele wątpliwości, które w nadchodzących latach zapewne 
będzie miał okazję rozstrzygnąć Trybunał.

6. metOdy przeciwdziałania negatywnym 
kOnSekwencjOm Strategii StOSOwanych 
w celu wydłużenia OkreSu wyłącznOści 
prOduktów leczniczych

6.1. zapewnianie wysokiej jakości patentów

6.1.1. pojęcie jakości patentów

Postulat zagwarantowania wysokiej jakości patentów można interpretować na 
różne sposoby. W wąskim rozumieniu pojęcie to wiąże się z zapewnieniem, aby 
rozwiązania techniczne korzystające z prawnej wyłączności rzeczywiście spełniały 
wszelkie prawne wymogi takiej ochrony. W istocie chodzi zatem o potrzebę 
dokładnego badania, czy zgłaszany wynalazek jest nowy, reprezentuje poziom 
wynalazczy i może zostać zastosowany w przemyśle oraz nie należy do kategorii 
rozwiązań, których patentowanie jest wyłączone. Jakość patentów sensu largo 
odnosi się natomiast do funkcjonowania systemu patentowego jako takiego. 
W tym kontekście kluczowa staje się odpowiedź na pytanie, czy system patentowy 
w obecnym kształcie pozwala realizować cele, dla których został stworzony. 
Podstawowe znaczenie ma zatem ocena tego, czy poszczególne elementy reżimu, 
tj. zarówno proces udzielenia i egzekwowania patentu, jak i możliwość uchylenia 
skutków patentów niesłusznie udzielonych, skutecznie stymulują innowacyjność 
oraz przyczyniają się do popularyzacji wiedzy technicznej200.

199 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.).

200 G. Scellato, M. Calderini, F. Caviggioli, C. Franzoni, E. Ughetto, E. Kica, V. Rodriguez, Study 
on the quality of the patent system in Europe, badanie przygotowane na zlecenie Komisji 
Europejskiej, 2011, s. 13. Raport dostępny na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/
internal_market/indprop/docs/patent/patqual02032011_en.pdf.
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6.1.2. nadmierna liczba udzielanych patentów

Problem wielości udzielanych praw wyłącznych jest w literaturze oceniany 
niejednoznacznie. Z jednej strony autorzy dostrzegają związek między 
powstawaniem gąszczy patentowych a strategiczną działalnością przedsiębiorców, 
mającą na celu umocnienie pozycji na rynku. Budowanie szerokiego portfolio 
patentów może być przejawem prowadzenia tzw. strategii defensywnego 
patentowania (ang. defensive patenting). W tym wypadku posiadane prawa 
wyłączne służą przede wszystkim prowadzeniu skutecznej obrony w sporach 
o naruszenie praw innych podmiotów201. Okazała kolekcja patentów może również 
stać się punktem wyjścia do bardziej agresywnych działań, ukierunkowanych na 
utrudnienie konkurentom wejścia na rynek. 

Jednocześnie R. Jacob, brytyjski znawca prawa własności intelektualnej, 
przekonuje, że wielość udzielonych praw wyłącznych to naturalny element systemu 
patentowego, prawdopodobnie towarzyszący mu od momentu powstania202. Co 
więcej, w ocenie autora formułowanie zastrzeżeń „na wyrost” stanowi powszechną 
praktykę, stosowaną przez innowatorów z różnych dziedzin techniki203, która 
podlega przecież ocenie organu patentowego i nie powinna być jako taka oceniana 
negatywnie. 

Niezależnie od poglądu na temat głównych przyczyn omawianego zjawiska 
dostrzega się potrzebę przeciwdziałania jego konsekwencjom, czyniącym 
system patentowy coraz mniej wydolnym. Poszukiwanie rozwiązań koncentruje 
się na możliwościach zreformowania systemu patentowego, który obecnie nie 
przewiduje możliwości zastosowania jakichkolwiek sankcji wobec „nadgorliwego” 
wnioskodawcy. Trzeba bowiem zauważyć, że intencje zgłaszającego nie 
mają żadnego wpływu na ocenę przedstawionego przez niego rozwiązania 
technicznego, co KE podkreśla w swoim raporcie204. Decydujące znaczenie 
ma spełnienie ustawowych przesłanek zdolności patentowej, a ich rzetelna 
analiza pozwala zminimalizować liczbę patentów niskiej jakości. Z powyższych 
względów przychylam się do poglądu, że postulaty dotyczące zwalczania 
problemu klastrów patentów powinny być zasadniczo kierowane do organów 
patentowych, a ewentualną ocenę zachowań samych uprawnionych należy 
pozostawić organom ochrony konkurencji.

201 R. Sikorski, Funkcjonowanie zasobów patentowych…, s. 30.
202 R. Jacob, Patent thickets…, s. 204–206.
203 Zwraca na to uwagę również D. W. Hull: The application of EU competition law…, 2010, s. 431.
204 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report…, s. 196.
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6.1.3. jakość patentów w europie

W skali światowej jakość patentów w Europie uznawana jest za wysoką205. Nie 
oznacza to jednak, że w systemie tym nie występują zjawiska negatywne, 
czego wyraźnym przykładem są omówione wyżej problemy gąszczy patentowych 
i patentów wtórnych o niedostatecznym umocowaniu. Niska jakość udzielanych 
praw wyłącznych umożliwia uprawnionym nieuzasadnione wydłużanie okresu 
prawnego monopolu ich produktów lub procesów i pozostaje w sprzeczności 
z aksjologicznymi założeniami systemu ochrony wynalazków206. Trzeba jednak 
podkreślić, iż wspomniane negatywne tendencje zostały zauważone zarówno przez 
EUP207, jak i przez KE208. 

Panuje zgoda co do tego, że przeciwdziałanie zjawisku trywializacji patentów jest 
ważnym elementem budowania wiarygodności europejskiego systemu patentowego 
i pełnego wykorzystania potencjału innowacji. Na pozytywną ocenę z pewnością 
zasługują postulaty odnoszące się do przyspieszenia i podniesienia skuteczności 
badania zgłoszeń patentowych i usprawnienia postępowań opozycyjnych209. 
Wątpliwości budzić mogą natomiast proponowane przez KE środki dotyczące 
ustanowienia w Unii jednolitej ochrony patentowej i jednolitego sądu patentowego.

6.2. patent europejski o jednolitym skutku i jednolity 
Sąd patentowy

6.2.1. koncepcja utworzenia jednolitej ochrony patentowej 
w unii europejskiej 

Unijna dyskusja związana z prawem patentowym od lat koncentruje się na 
kwestii ustanowienia jednolitej ochrony patentowej we wszystkich państwach 
członkowskich i utworzenia wspólnego wyspecjalizowanego sądu patentowego. 
Z uwagi na wieloletni impas legislacyjny działania zmierzające do utworzenia 

205 G. Scellato, M. Calderini, F. Caviggioli, C. Franzoni, E. Ughetto, E. Kica, V. Rodriguez, Study on the 
quality of the patent system in Europe…, s. 38; Ulepszenie system patentowego w Europie…, s. 14.

206 Ż. Pacud, Ochrona patentowa produktów leczniczych…, s. 283.
207 Recommendations for improving the patent system. 2012 Statement by the EPO Economic 

and Scientific Advisory Board, Monachium 2013. Zarówno rekomendacje, jak i sprawozdania 
z warsztatów przeprowadzonych w 2012 r. w ramach EUP są dostępne na stronie internetowej: 
http://www.epo.org/news-issues/press/releases/archive/2013/20130313.html.

208 Ulepszenie system patentowego w Europie…, s. 14.
209 Recommendations for improving the patent system…, s. 4; Workshop on patent quality, 

sprawozdanie z warsztatów przeprowadzonych w ramach EUP, Monachium 2012, s. 11–16.; 
Workshop on patent thickets…, s. 11–16.
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patentu o jednolitym skutku prowadzone są obecnie w ograniczonym gronie państw. 
Uczestnikom wzmocnionej współpracy udało się osiągnąć kompromis – przyjąć 
tzw. pakiet patentowy, na który składają się dwa rozporządzenia, określające 
zasady powstania nowego instrumentu i system językowy, oraz porozumienie 
o Jednolitym Sądzie Patentowym, mające charakter umowy międzynarodowej. 
W publikacjach unijnych i literaturze zachodniej nowy system przedstawiany jest 
jako efektywniejszy i tańszy od obowiązującego reżimu konwencyjnego. Wskazuje 
się również, że jego wprowadzenie pozwoliłoby ograniczyć możliwość prowadzenia 
sporów patentowych w celach antykonkurencyjnych210.

Należy zgodzić się ze stanowiskiem, iż patent europejski przyznawany na podstawie 
konwencji monachijskiej nie eliminuje fragmentaryzacji rynku wewnętrznego211. 
Nie stanowi bowiem tytułu ochronnego wywołującego takie same skutki we 
wszystkich państwach członkowskich UE. Od momentu wydania decyzji przez 
EUP, który – jak już wspomniałam – nie jest organem unijnym, udzielony patent 
podlega ustawodawstwu poszczególnych stron konwencji. Przepisy krajowe 
regulują więc zarówno zakres ochrony wynikającej z patentu, jak i środki 
przysługujące uprawnionemu w razie naruszenia jego praw. Ponadto – wobec braku 
scentralizowanego sądu właściwego do rozstrzygania sporów patentowych – sprawy 
dotyczące unieważnienia i naruszenia patentów rozpoznawane są niezależnie od 
siebie przez sądy państw członkowskich. Taki stan rzeczy wiąże się z ryzykiem 
prowadzenia wielu postępowań sądowych w tej samej sprawie, co jest nie tylko 
czasochłonne, lecz także niezwykle kosztowne. Ów mankament obowiązującego 
systemu może zostać wykorzystany przez dysponentów patentu działających 
w złej wierze, np. przez występowanie w wielu państwach członkowskich 
z roszczeniami o naruszenie patentu przez konkurenta dysponującego znacznie 
mniejszymi środkami. Zwolennicy przekazania wyłącznej jurysdykcji w sprawach 
dotyczących patentów europejskich JSP przekonują, że zapowiadana reforma 
ułatwi prowadzenie sporów, ograniczy ich liczbę i przyczyni się do zwiększenia 
pewności prawa212.

210 Ulepszenie systemu patentowego w Europie…, s. 5–13; D. Harhoff, Economic cost-benefit 
analysis of a unified and integrated european patent litigation system, 2009, s. 48–49, raport 
dostępny na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/
studies/litigation_system_en.pdf; A. den Exter, The pharmaceutical sector inquiry: „Hamlet” in 
a nutshell, „European Journal of Health Law” 2010, nr 2, s. 136–137; M. Besen, A. Gärtner, 
C. Mayer, T. Vormann, Zum Kommissionsbericht über die Untersuchung des Arzneimittelsektors 
– Kritische Notizen aus patent- und kartellrechtlicher Sicht, „Pharmarecht” 2009, nr 9, s. 436.

211 H. Żakowska-Henzler, Rynek wewnętrzny…, s. 195.
212 R. Romandini, A. Klicznik, The territoriality principle and transnational use of patented 

inventions – the wider reach of a unitary patent and the role of the CJEU, „IIC – International 
Review of Intellectual Property and Competition Law” 2013, nr 5, s. 526.

SPIS 
TREŚCI



69

>> Opóźnianie wejścia na rynek generycznych prOduktów leczniczych na tle prawa 
patentOwegO Oraz prawa kOnkurencji

6.2.2. jednolita ochrona patentowa a możliwość zapobiegania 
nadużyciom instrumentów ochrony patentowej

6.2.2.1. System językowy jednolitej ochrony patentowej

Oceniając regulację kształtującą system jednolitej ochrony patentowej w UE 
z perspektywy podmiotów polskich lub pochodzących z państw o podobnym 
potencjale innowacyjnym, trzeba stwierdzić, że omawiany system nie gwarantuje 
wskazanych wyżej korzyści. W krajowej literaturze wyrażono pogląd, że 
automatyczna skuteczność patentów jednolitych we wszystkich państwach 
członkowskich Unii mogłaby przynieść wręcz odwrotny rezultat213. 

Jedną z przyczyn takiej oceny jest przyjęty system językowy, który nie zapewnia 
dostępu do opisów patentowych w językach urzędowych wszystkich państw 
członkowskich UE oraz uprzywilejowuje podmioty angielsko-, niemiecko- 
i francuskojęzyczne214. Opisy patentów o jednolitym skutku miałyby być publikowane 
w jednym z trzech języków urzędowych EUP, tak jak dzieje się w przypadku 
„klasycznych” patentów europejskich. W nowym reżimie zrezygnowano natomiast 
z wymogu walidacji, w tym z obowiązku tłumaczenia opisów patentowych na język 
urzędowy każdego z państw, w których patent ma obowiązywać. Dopiero na etapie 
zaistnienia sporu o naruszenie patentu uprawniony mógłby zostać zobowiązany 
do przedstawienia tłumaczenia, co autorzy oceniają jako niewystarczające. 
Zastrzeżenia co do jakości systemu automatycznych tłumaczeń, który zresztą 
i tak miałby jedynie znaczenie informacyjne, sprawiają, że nie da się go traktować 
jako zadowalającego kompromisu. W piśmiennictwie wskazuje się, że przyjęcie 
systemu językowego w opisanym kształcie poważnie utrudniłoby działalność 
potencjalnym konkurentom oraz pozostałym innowatorom215.

Moim zdaniem powyższa uwaga jest jak najbardziej trafna również w kontekście 
producentów leków generycznych. Współistnienie trzech rodzajów patentów, 
dostępnych w różnych językach, zamiast ułatwić, mogłoby istotnie skomplikować 
badanie czystości patentowej. Trzeba zaznaczyć, że do korzystania z patentów 
europejskich o jednolitym skutku będą uprawnione podmioty z całego świata, 

213 A. Nowicka, R. Skubisz, Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski), „Europejski Przegląd 
Sądowy” 2013, nr 4, s. 17.

214 Warto zauważyć, że w literaturze wyrażony został pogląd, iż nawet obecny system językowy 
uprzywilejowuje podmioty pochodzące z państw, których językiem urzędowym jest jeden 
z języków postępowania przez EUP. Zob. M. Gazzola, A. Volpe, Linguistic justice in IP policies: 
evaluating the fairness of the language regime of the European Patent Office, „European 
Journal of Law and Economics” 2013, nr 1, s. 47–70.

215 A. Nowicka, Patent europejski a patent europejski o jednolitym skutku, [w:] A. Matlak, 
S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną…, s. 733.
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w tym – potężne koncerny farmaceutyczne ze Stanów Zjednoczonych. Przyjęty 
system językowy jednolitej ochrony patentowej, oparty w dużej mierze na 
języku angielskim, nie stanowiłby dla nich problemu. Jak słusznie – według mnie 
– ocenia A. Nowicka, akceptacja powyższych rozwiązań byłaby równoznaczna 
z przerzuceniem kosztów i ryzyka tłumaczenia patentu na podmioty działające 
w państwach, których językiem urzędowym nie jest jeden z języków urzędowych 
EUP216. Zdaniem autorki nowy system niesie za sobą ryzyko powstania „wielokrotnie 
silniejszej blokady patentowej”. W podobnym tonie wypowiada się S. Sołtysiński, 
opisujący pakiet patentowy jako „monstrum jurydyczne, służące podziałom 
rynków i umacnianiu gąszczy patentowych”217.

6.2.2.2. System sądowniczy jednolitej ochrony patentowej

W ocenie KE dane zgromadzone przez nią w ramach badania sektora farmaceutycznego 
potwierdzają potrzebę wprowadzenia jednolitego systemu rozstrzygania sporów 
patentowych w Europie. Wśród korzyści płynących z planowanej reformy wskazano 
przede wszystkim obniżenie kosztów postępowania, eliminację równoczesnych 
spraw sądowych między tymi samymi stronami i ujednolicenie orzecznictwa218.

Również w tej kwestii znaczna część polskiej doktryny nie podziela stanowiska 
Komisji. Abstrahując od wypowiedzi zarzucających porozumieniu w sprawie 
JSP niezgodność z traktatami unijnymi i Konstytucją RP219, warto podkreślić, że 
charakter prawny tej umowy podaje w wątpliwość realizację samej idei wspólnego 
sądu. Skuteczność omawianego systemu zależy bowiem od powodzenia procedur 
ratyfikacyjnych w poszczególnych państwach uczestniczących we wzmocnionej 
współpracy. Aby pakiet patentowy wszedł w życie, wymagana jest ratyfikacja 
porozumienia w sprawie JSP przez co najmniej 13 państw, w tym – Francję, 
Republikę Federalną Niemiec i Wielką Brytanię. Po ponad roku od zainicjowania 
procesu ratyfikacji220 ostateczną zgodę na związanie się umową wyraziły tylko 
Austria, Francja i Szwecja. Podpisania porozumienia odmówiły Polska i Hiszpania. 
Nie można wykluczyć, że w toku procesu ratyfikacji brak woli przystąpienia do 
omawianej umowy ujawni się także w innych krajach221.

216 A. Nowicka, Patent europejski a patent europejski o jednolitym skutku…, s. 735–737.
217 S. Sołtysiński, O potrzebie reformy…, s. 1069.
218 Badanie sektora farmaceutycznego…, s. 23–24.
219 R. Skubisz, Porozumienie o Jednolitym Sądzie Patentowym (próba oceny w świetle Traktatów o UE 

i FUE i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej), [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory 
o własność intelektualną…, s. 1030–1038; A. Nowicka, R. Skubisz, Pakiet patentowy…, s. 20–23.

220 Proces ten rozpoczął się 19 lutego 2013 r. wraz z podpisaniem porozumienia przez większość 
państw członkowskich. Polska i Hiszpania nie podpisały tej umowy.

221 R. Skubisz, Opinia prawna na temat jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej z punktu 
widzenia Polski, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2013, nr 2, s. 76.
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W świetle powyższych uwag podzielam pogląd, że obowiązywanie jednolitej 
ochrony patentowej na ograniczonym terytorium nie tylko podważy główny cel 
tego systemu, lecz także dodatkowo skomplikuje sytuację patentową w Unii222. 
W przypadku zrealizowania się takiego scenariusza w państwach, które ratyfikują 
porozumienie, sprawy o naruszenie patentów europejskich obu rodzajów 
rozpoznawane będą wyłącznie przez JSP. Choć porozumienie dopuszcza tworzenie 
oddziałów lokalnych, w wielu sytuacjach strony sporu będą musiały pogodzić 
się z koniecznością prowadzenia postępowania sądowego o naruszenie lub 
unieważnienie patentu za granicą i w języku obcym223. W okresie przejściowym, 
przewidzianym w art. 83 umowy, jurysdykcja JSP będzie mogła zostać wyłączona 
w odniesieniu do „klasycznych” patentów europejskich. W państwach, które nie 
zdecydują się na ratyfikację porozumienia, sprawy o naruszenie „klasycznych” 
patentów europejskich podlegać będą rozpoznaniu na dotychczasowych zasadach, 
tj. przez właściwe sądy krajowe. Nadal istnieć będą również patenty krajowe, 
rządzące się swoimi prawami. Powyższe przykłady to jedynie niewielka część 
bardziej rozbudowanej i skomplikowanej regulacji224.

Moim zdaniem system jednolitej ochrony patentowej nie rozwiąże problemu 
nadużywania instrumentów ochrony patentowej przez nieuczciwe przedsiębiorstwa, 
w każdym razie nie w stosunku do podmiotów pochodzących z niemałej części 
państw członkowskich UE. Polscy przedsiębiorcy, w tym producenci leków – a trzeba 
mieć na uwadze, iż polska farmacja koncentruje się na lekach generycznych225 
– należą do grupy postawionej przez pakiet patentowy w zdecydowanie gorszej 
sytuacji konkurencyjnej. Mimo to nie wolno pomijać faktu, że z perspektywy 
szeregu innych państw członkowskich planowany system ma wiele zalet226, choć 
i w tych krajach jego ocena nie jest jednoznacznie pozytywna227.

222 K. Szczepanowska-Kozłowska, Czy patent jednolity jest potrzebny – głos w dyskusji, „Europejski 
Przegląd Sądowy” 2013, nr 4, s. 7. Warto zaznaczyć, że autorka jest zwolenniczką przystąpienia 
Polski do systemu jednolitej ochrony patentowej.

223 A. Nowicka, R. Skubisz, Pakiet patentowy…, s. 19–20.
224 Problematykę współistnienia patentów krajowych, europejskich i europejskich o jednolitym 

skutku szczegółowo omawia M. Ficsor: Coexistence of national patents, European patents and 
patents with unitary effect, „ERA Forum” 2013, nr 1, s. 95–115. 

225 Raport Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego…, s. 27. Spośród 10 przedsiębiorstw 
farmaceutycznych o największym udziale w polskim rynku tylko dwa – Polpharma i Adamed – są 
podmiotami polskimi (to producenci leków generycznych).

226 W. Tilmann, Moving towards completing the European Patent System: an overview of the draft 
Agreement on a Unified Patent Court, „ERA Forum” 2012, nr 1, s. 100–101.

227 J. Pagenberg, Die EU-Patentrechtsreform – zurück auf Los?, „Gewerblicher Rechtsschutz 
und Urheberrecht, Internationaler Teil” 2012, s. 582–589; I. B. Stjerna, Die Beratungen zum 
„Einheitspatent und der zugehörigen Gerichtsbarkeit” – Auf dem Weg ins Desaster, „Mitteilungen 
der Patentanwälte” 2012, s. 54.
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6.3. polityka państwa dotycząca leków generycznych

Oprócz licznych działań podejmowanych przez przedsiębiorców innowacyjnych w czasie 
trwania ochrony patentowej ich produktów i procesów wiele strategii wdrażanych jest 
już po wygaśnięciu ochrony. Część z nich – np. strategiczne wycofywanie produktów 
poprzedniej generacji z obrotu, intensywne promowanie oferowanych farmaceutyków 
wśród lekarzy – może budzić obawy o charakterze etycznym, a niekiedy również 
prawnym. Warto zauważyć, że skuteczność takich praktyk w niemałym stopniu zależy 
od unormowania w zakresie ustalania cen i refundacji leków. Rola UE jest w tym 
kontekście ograniczona, ponieważ zgodnie z art. 6 lit. a) TFUE w sferze ochrony 
i poprawy zdrowia ludzkiego Unia ma jedynie kompetencje wspierające. Jak już 
wspomniałam, na poziomie unijnym obowiązują wprawdzie przepisy dotyczące 
wprowadzania do obrotu i dystrybucji produktów leczniczych, lecz kwestie związane 
z finansowaniem i zaopatrzeniem w leki pozostawiono w gestii państw członkowskich. 
Prawo unijne wyznacza jedynie pewne wymogi w zakresie przejrzystości, określone 
w dyrektywie 89/105/EWG228. W konsekwencji polityki poszczególnych państw 
członkowskich służące kontrolowaniu wydatków na produkty lecznicze są mocno 
zróżnicowane229.

Określone w prawie krajowym zasady wystawiania recept i sprzedaży produktów 
leczniczych w aptekach mogą istotnie przyczynić się do ochrony interesu 
ekonomicznego pacjentów i budżetów państw przed nieuczciwymi praktykami 
poszczególnych producentów. Politykę państwa zmierzającą do promowania 
tańszych odpowiedników da się realizować m.in. przez tworzenie zachęt dla 
lekarzy do używania na receptach międzynarodowych niezastrzeżonych nazw 
leków (ang. International Nonproprietary Names) lub umożliwienie farmaceutom 
wydawania w aptece odpowiedników leków zaordynowanych z zastosowaniem 
konkretnej nazwy handlowej (tzw. substytucja apteczna)230. 

228 Dyrektywa Rady 89/105/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. dotycząca przejrzystości środków 
regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka 
oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, Dz.Urz. WE L 40 
z 11 lutego 1989 r., s. 8–11.

229 Zob. Surveying, Assessing and Analysing the Pharmaceutical Sector…; J. Espín, J. Rovira, Analysis 
of differences and commonalities in pricing and reimbursement systems in Europe, 2007. 

230 A. Rietveld, F. Haaijer-Ruskamp, Policy options for cost containment of pharmaceuticals, [w:] 
M. Dukes, F. Haaijer-Ruskamp, C. de Joncheere, A. Rietveld (red.), Drugs and Money…, s. 43–44; 
K. de Joncheere, A. Rietveld, C. Huttin, Experiences with generics…, [w:] M. Dukes, F. Haaijer-
-Ruskamp, C. de Joncheere, A. Rietveld (red.), Drugs and Money…, s. 104–108. Substytucja 
apteczna dopuszczona jest m.in. w Polsce. Zagadnienie to szczegółowo omawiają J. Adamski, 
K. Urban i E. Warmińska: Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz, Warszawa 2014, s. 515–526.
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Działania podejmowane w tej dziedzinie przez poszczególne państwa członkowskie 
UE są pod wieloma względami odmienne, co przekłada się na zróżnicowaną 
strukturę rynków farmaceutycznych. Wysoki poziom sprzedaży leków generycznych 
jest domeną rynku polskiego, czeskiego, niemieckiego i brytyjskiego. Na drugim 
biegunie znajdują się Hiszpania, Belgia oraz Irlandia, gdzie produkty odtwórcze 
są zdecydowanie mniej popularne231. 

7. pOdSumOwanie

Dane zgromadzone przez KE w trakcie dochodzenia przeprowadzonego w sektorze 
farmaceutycznym naświetliły wiele ważnych problemów występujących na tym 
rynku. Część praktyk stosowanych przez przedsiębiorców innowacyjnych w celu 
zagwarantowania ich produktom jak najszerszej ochrony patentowej może budzić 
zastrzeżenia pod względem zgodności z prawem konkurencji, lecz zasadniczo nie 
narusza prawa patentowego.

Według mnie w kategoriach nadużycia patentu można ewentualnie oceniać 
stosowanie przez innowatorów mechanizmu wycofania strategicznego. Praktyka 
wskazuje jednak, że znaczenie instytucji licencji przymusowej, mającej 
stanowić odpowiedź na blokowanie przez uprawnionego dostępu do wynalazku, 
jest znikome. Ustalenia odnoszące się do powszechności gąszczy patentowych 
w sektorze farmaceutycznym wprowadzają interesujący wątek do debaty na 
temat tego zjawiska. Dotychczasowa dyskusja koncentrowała się bowiem na rynku 
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, a najczęściej powoływanym 
przykładem był głośny spór między spółkami Apple i Samsung.

Z problemem gąszczy patentowych wiąże się również inna niekorzystna tendencja, 
obejmująca w znacznym stopniu wynalazki z dziedziny farmacji, a mianowicie 
trywializacja patentów. W literaturze panuje zgoda co do tego, iż rygorystyczna 
ocena przesłanek zdolności patentowej ma ogromne znaczenie dla właściwego 
funkcjonowania systemu patentowego232. Zapewnienie wysokiej jakości udzielanych 
praw wyłącznych to obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań zarówno dla EUP, 
jak i dla krajowych organów patentowych.

231 Raport Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego…, s. 14.
232 F. Lévêque, H. Shelanski, Antitrust, Patents and Copyright…, s. 99; S. Sołtysiński, O potrzebie 

reformy…, s. 1062–1064.

SPIS 
TREŚCI



74

>>  Agnieszka Jabłonowska

rOzdział 3. praktyki Opóźniające 
wejście na rynek generycznych 
prOduktów leczniczych w świetle 
prawa kOnkurencji unii eurOpejSkiej

1. uwagi wStępne

Dotychczasowe rozważania wykazały, że ocena strategii stosowanych przez innowacyjne 
przedsiębiorstwa farmaceutyczne w celu opóźnienia wejścia na rynek generycznych 
produktów leczniczych w wielu przypadkach nie prowadzi do rezultatów zadowalających 
w kontekście interesu publicznego. Wydaje się jednak, że przeciwdziałanie 
wykorzystywaniu instrumentów ochrony patentowej do celów prowadzenia nieuczciwej 
rywalizacji na rynku nie jest zasadniczą rolą reżimu patentowego. 

Jak podkreśla EUP, optymalny system ochrony wynalazków powinien zapewniać 
wysoką jakość udzielanych patentów oraz realizować powierzone mu zadania 
w sposób kompetentny, przewidywalny i możliwie szybki233. Ocena intencji 
wnioskodawcy wykracza daleko poza kompetencje, a zarazem możliwości 
organizacyjne organów patentowych. Jednocześnie zjawisko strategicznego 
wykorzystywania systemu patentowego ujawnia potrzebę istnienia pewnych 
mechanizmów korygujących. Tę rolę tradycyjnie przypisuje się unormowaniom 
prawnym chroniącym skuteczną konkurencję. W dyskusjach dotyczących relacji 
między prawem własności intelektualnej a prawem ochrony konkurencji podkreśla 
się zazwyczaj, że obie te dziedziny za pomocą różnych środków dążą do osiągnięcia 
tych samych celów234. Na ich styku występuje jednak szereg problemów, które 
z biegiem lat bynajmniej nie tracą na aktualności. Kontrowersje towarzyszące 
działaniom KE podejmowanym w ostatnim czasie w sektorze farmaceutycznym 
są tego najlepszym przykładem.

233 Uwagi Europejskiego Urzędu Patentowego z dnia 10 marca 2009 r. nadesłane w trakcie 
konsultacji wstępnego sprawozdania Komisji Europejskiej z badania sektora farmaceutycznego. 
Pełne stanowisko EUP dostępne jest na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/competition/
consultations/2009_pharma/european_patent_office.pdf.

234 G. Piesiewicz-Stępniewska, Oszustwo… bezkonkurencyjne? O stosowaniu unijnego prawa 
konkurencji do praw własności przemysłowej: wykorzystywanie praw wyłącznych w procesie 
normalizacji, [w:] B. Kurcz (red.), Prawo i ekonomia konkurencji. Wybrane zagadnienia, 
Warszawa 2010, s. 123–124.
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2. StOSunek prawa patentOwegO i unijnegO 
prawa kOnkurencji

2.1. konkurencja w prawie unii europejskiej

Traktat z Lizbony traktuje społeczną gospodarkę rynkową o wysokiej konkurencyjności 
jako podstawę trwałego rozwoju Europy. I choć w TFUE zabrakło odpowiednika art. 3 
ust. 1 lit. g TWE, uznającego stworzenie systemu zapewniającego niezakłóconą 
konkurencję na rynku wewnętrznym za istotny obszar działania Wspólnoty 
(obecnie: Unii), nie ma wątpliwości, że cel ten pozostał aktualny także w obecnym 
stanie prawnym235. O doniosłym znaczeniu utrzymania konkurencyjnej struktury 
europejskiego rynku świadczy również wysoki poziom zaangażowania instytucji 
unijnych w tym obszarze. Traktaty milczą jednak na temat samego pojęcia 
konkurencji, pozostawiając jego wykładnię orzecznictwu i nauce prawa.

W doktrynie konkurencję definiuje się zazwyczaj jako formę rywalizacji wielu 
niezależnych przedsiębiorców działających na wspólnym rynku i dążących do 
realizacji tego samego celu gospodarczego, a zarazem uzyskania przewagi nad 
pozostałymi podmiotami236. Podkreśla się, że konkurencja nie jest wartością 
samą w sobie, lecz jedynie mechanizmem pozwalającym na osiągnięcie 
innych, społecznie pożądanych rezultatów237, przede wszystkim zwiększania 
innowacyjności i efektywności unijnej gospodarki, a tym samym – dobrobytu 
konsumentów238. Celowe okazuje się więc zagwarantowanie takiego poziomu 

235 W myśl art. 3 ust. 3 TUE ustanowienie rynku wewnętrznego niezmiennie stanowi jeden z priorytetów 
UE; doprecyzowanie, że nieodłącznym elementem tego rynku jest funkcjonowanie niezakłóconej 
konkurencji, zostało zawarte w protokole nr 27 w sprawie rynku wewnętrznego i konkurencji.

236 K. Kohutek, M. Sieradzka (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, 
Warszawa 2008, s. 45; D. Miąsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności 
intelektualnej, Warszawa 2012, s. 81–85.

237 Za taką interpretacją wskazanego pojęcia opowiada się znaczna część doktryny. Zob. M. du Vall, 
Nadużycie pozycji dominującej…, s. 6; K. Kohutek; Strukturalne a skutkowe pojmowanie celów 
prawa konkurencji oraz jej istoty: rozbieżności sądów unijnych, „Gdańskie Studia Prawnicze 
– Przegląd Orzecznictwa” 2011, nr 1, s. 178–179. W orzecznictwie takie rozumienie pojęcia 
konkurencji nie jest jednak oczywiste, na co zwracają uwagę D. Miąsik: Stosunek prawa ochrony 
konkurencji…, s. 389–391 oraz K. Kohutek, Strukturalne a skutkowe pojmowanie celów prawa 
konkurencji…, s. 180–181.

238 A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Wspólne reguły konkurencji Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz 
(red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011, cz. VI, s. 4.
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konkurencji, który umożliwi jak najpełniejszą realizację wymienionych założeń, 
nie zaś stanu konkurencji doskonałej239. 

Powyższa teza znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. 
W kluczowym w tym kontekście wyroku w sprawie Metro TS orzekł, że wymóg 
ochrony konkurencji przed jej zakłóceniem wiąże się z zapewnieniem poziomu 
konkurencji niezbędnego do respektowania podstawowych wymogów traktatu 
i osiągnięcia wyznaczonych w nim celów. Rodzaj oraz intensywność konkurencji 
mogą się jednak różnić w zależności od towarów lub usług i struktury rynku240. 
To ostatnie zastrzeżenie należy – moim zdaniem – mieć na uwadze przy ocenie 
stanu konkurencji w tak specyficznym obszarze jak rynek produktów leczniczych.

2.2. unijne prawo konkurencji

Prawo konkurencji definiowane jest jako zespół norm mających za przedmiot 
zagwarantowanie istnienia na rynku konkurencji, uważanej za podstawowy 
mechanizm regulujący zaspokajanie popytu i podaży241. W prawie pierwotnym 
UE przewidziano dwie zasadnicze grupy reguł konkurencji. Pierwsza z nich to 
unormowania skierowane do przedsiębiorstw, zakazujące stosowania praktyk 
ograniczających konkurencję. Druga to reguły skierowane do państw, tj. przede 
wszystkim ograniczenia przyznawania pomocy publicznej, przewidziane 
w art. 107–109 TFUE oraz nakaz przekształcania państwowych monopoli 
handlowych, wyrażony w art. 37 TFUE. Przedmiotem mojej dalszej analizy będą 
wyłącznie unormowania należące do pierwszej ze wskazanych grup.

Oprócz źródeł pierwotnego prawa konkurencji doniosłą rolę odgrywają przepisy 
prawa wtórnego – przede wszystkim rozporządzenia, ale także dyrektywy. 
Istotne znaczenie praktyczne mają ponadto postanowienia dotyczące stosowania 
oraz interpretacji reguł konkurencji o charakterze soft law.

239 M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Podstawy i zakres publicznoprawnej ochrony 
konkurencji, [w:] M. Kępiński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo konkurencji, Warszawa 
2014, t. 15, s. 730–731. Na temat modelu konkurencji doskonałej zob. A. Zielińska-Głębocka, 
Podstawowe założenia teorii konkurencji, [w:] Z. Brodecki (red.), Konkurencja, Warszawa 2004, 
s. 28; M. K. Kolasiński, Zarys prawa antymonopolowego Unii Europejskiej na tle prawa Stanów 
Zjednoczonych i Polski, Toruń 2012, s. 19–22.

240 Wyrok TS z dnia 25 października 1977 r. w sprawie C–26/76, Metro SB-Großmärkte GmbH & Co. 
KG przeciwko Komisji, Zb. Orz. 1977, s. 1875, pkt 20. W powołanym wyroku TS posłużył się 
pojęciem „skuteczna konkurencja” (ang. workable competition).

241 D. Miąsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji…, s. 32. W literaturze pojęcia „prawo 
konkurencji” oraz „prawo antymonopolowe” stosowane są zamiennie.
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2.3. prawo konkurencji i prawo patentowe – cechy 
wspólne i różnice

Patenty, jako prawa wyłączne, bez wątpienia ograniczają swobodę podejmowania decyzji 
gospodarczych przez przedsiębiorstwa konkurujące na danym rynku. Ochrona patentowa 
gwarantuje bowiem uprawnionemu czasowy monopol na ekonomiczną eksploatację 
wynalazku. Prawodawca wyposażył dysponenta patentu również w uprawnienia 
zakazowe, pozwalające mu na reakcję w razie wkroczenia przez konkurentów w sferę 
jego wyłączności. W czasie obowiązywania patentu osoby trzecie są więc skutecznie 
powstrzymywane przed wprowadzeniem na rynek produktów tożsamych z przedmiotem 
wynalazku, co eliminuje konkurencję cenową w tym zakresie.

Powszechnie przyjmuje się jednak, że między prawem patentowym a prawem 
konkurencji nie ma konfliktu, lecz dziedziny te są względem siebie komplemen-
tarne242. Choć bezpośrednio prowadzą do odmiennych skutków, ostatecznie obie 
służą osiągnięciu tych samych celów, tj. stymulowaniu innowacji i skutecznej 
alokacji zasobów z korzyścią dla konsumentów. Obie, przy użyciu właściwych dla 
siebie środków, wspierają postęp gospodarczy: prawo konkurencji przez zapewnianie 
skutecznej rywalizacji przedsiębiorców, a prawo patentowe – przez kreowanie zachęt 
do inwestowania w prace badawczo-rozwojowe. Nie oznacza to jednak, że obszary 
te są od siebie całkowicie niezależne. Przeciwnie: wskazane dziedziny wzajemnie się 
przenikają, a szczegółowe relacje między nimi to przedmiot licznych kontrowersji. 
Jak wskazuje H. Żakowska-Henzler, kluczowe jest wypracowanie „takiego modelu 
relacji pomiędzy ochroną własności intelektualnej i regułami konkurencji, który 
pozwoli na zachowanie pożądanego oddziaływania obu tych systemów, a nie 
doprowadzi do marginalizacji żadnego z nich”243. Bogate orzecznictwo TS dowodzi, 
że zadanie to nie jest proste.

2.4. relacje między unijnym prawem konkurencji 
a prawem własności intelektualnej na tle 
orzecznictwa trybunału Sprawiedliwości ue

W prawie pierwotnym UE próżno szukać unormowania określającego w sposób 
generalny stosunek między prawem konkurencji a prawem własności intelektualnej, 
w tym – prawem patentowym. Postanowienia traktatów nie pozwalają zatem 

242 M. du Vall, Nadużycie pozycji dominującej…, s. 6.
243 H. Żakowska-Henzler, Rynek wewnętrzny…, s. 81–82.
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jednoznacznie stwierdzić, czy – a jeżeli tak, to w jakich okolicznościach – 
wykonywanie przed uprawnionego praw z patentu może skutkować naruszeniem 
unijnych reguł konkurencji. W ocenie takich problemów należy odnieść się do 
orzecznictwa TS, które przeszło w omawianym zakresie istotną ewolucję.

2.4.1. Odróżnienie istnienia praw własności intelektualnej od ich 
wykonywania

Początkowo Trybunał opierał się na rozróżnieniu między istnieniem (ang. existence) 
a wykonywaniem (ang. exercise) praw własności intelektualnej i uznawał, że 
kontroli pod względem zgodności z prawem konkurencji podlega wyłącznie drugi ze 
wskazanych aspektów244. Koncepcję tę przywołano m.in. w orzeczeniu w sprawie 
Parke, Davis & Co., wydanym w trybie prejudycjalnym245. Trybunał nie wykluczył 
wówczas możliwości zastosowania wspólnotowych (obecnie: unijnych) reguł 
konkurencji do aktów wykonywania patentu spełniających przesłanki zakazów 
określonych w art. 85 i 86 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 
Gospodarczą (następnie – art. 81 i 82 TWE, a obecnie – art. 101 i 102 TFUE). 
Nie sprecyzował jednak, na czym takie naruszenie mogłoby polegać. Podział na 
istnienie oraz wykonywanie praw własności intelektualnej spotkał się z krytyką 
ze strony doktryny246 i w zasadzie do tej pory nie został dokładnie wyjaśniony247.

2.4.2. wykonywanie prawa własności intelektualnej w ramach 
szczególnego przedmiotu ochrony

W dążeniu do zmniejszenia stanu niepewności prawnej wynikającego 
z zastosowania tak niejasnych kryteriów jak istnienie i wykonywanie prawa Trybunał 
w kolejnych latach częściowo zmodyfikował swoje stanowisko. W późniejszych 
rozstrzygnięciach za sferę zasadniczo wolną od ingerencji prawa konkurencji 
uznawał wykonywanie prawa własności intelektualnej w ramach „szczególnego 

244 Rozróżnienie na istnienie i wykonywanie praw własności intelektualnej TS zapoczątkował 
w wyroku z dnia 13 lipca 1966 r. w sprawach połączonych C–56/64 i C–58/64, Costen i Grundig 
v. Komisja, Rec. 1966, s. 299, zob. s. 345–346. 

245 Wyrok TS z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie C–24/67 Parke, Davis & Co. v. Probel, Rec. 1968, 
s. 55, zob. s. 72.

246 R. Skubisz, Komentarz do art. 30, [w:] A. Wróbel, D. Miąsik, N. Półtorak (red.), Traktat 
ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, Warszawa 2008, t. I, s. 660. 

247 D. Miąsik, Wspólnotowe prawo konkurencji a prawa własności intelektualnej, „Europejski 
Przegląd Sądowy” 2009, nr 6, s. 46.
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przedmiotu ochrony”248. Wskazana teoria, recypowana z orzecznictwa dotyczącego 
swobodnego przepływu towarów249, wykluczała możliwość stosowania reguł 
konkurencji w odniesieniu do wykonywania uprawnień stanowiących istotę danego 
prawa wyłącznego250. W przypadku patentu do takich uprawnień należą: wyłączne 
prawo do samodzielnego korzystania z przedmiotu wynalazku i prawo do zakazania 
osobom trzecim korzystania z chronionego rozwiązania bez zgody uprawnionego251. 
Oznacza to, że na gruncie koncepcji „szczególnego przedmiotu ochrony” odmowa 
udzielenia osobie trzeciej licencji do korzystania z wynalazku, a także wytoczenie 
powództwa przeciwko osobie naruszającej patent nie powinny być kwalifikowane 
jako praktyki ograniczające konkurencję252. Postanowienia umowy licencyjnej, 
które nie składają się na istotę danego prawa wyłącznego, mogą jednak podlegać 
kontroli, co potwierdza wyrok TS w sprawie Windsurfing253.

2.4.3. dopuszczenie ingerencji prawa konkurencji w razie 
wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności

W aktualnym orzecznictwie widać tendencję do ponownego rozszerzania zakresu 
ingerencji prawa konkurencji w obszarze prawa własności intelektualnej. Nowy 
kierunek wykładni zapoczątkował wyrok TS w sprawie Magill254, w którym uznano, 
że w szczególnych okolicznościach także wykonywanie uprawnień należących do 
istoty prawa wyłącznego może stanowić naruszenie unijnych reguł konkurencji255. 

248 Wyrok TS z dnia 5 października 1988 r. w sprawie C–53/87 CICRA v. Renault, ECR 1988, s. 6039; 
wyrok TS z dnia 5 października 1988 r. w sprawie C–238/87 Volvo v. Veng, ECR 1988, s. 6211. 
Wskazane wyroki dotyczyły wzorów przemysłowych, jednak zaakcentowany w nich kierunek 
wykładni ma znaczenie także dla innych praw wyłącznych.

249 D. Miąsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji…, s. 371–372.
250 Wyrok TS w sprawie C–53/87 CICRA v. Renault, pkt 11; wyrok TS w sprawie C–238/87 Volvo 

v. Veng, pkt 8.
251 H. Żakowska-Henzler, Rynek wewnętrzny…, s. 67.
252 M. du Vall, Nadużycie pozycji dominującej…, s. 8.
253 Wyrok TS z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie C–193/83 Windsurfing International Inc. v. Komisja 

Wspólnot Europejskich, ECR 1986, s. 611; J. Majcher, Komentarz do orzeczenia w sprawie Windsurfing 
International Inc. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, [w:] A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), 
Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 1964–2004, Warszawa 2007, 
s. 222–223.

254 Wyrok TS z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawach połączonych C-241/91 i C-242/91, Radio Telefis 
Eireann (RTE) i Independent Television Publications Ltd (ITP) v. Komisja Wspólnot Europejskich, 
ECR 1995, s. I–743, pkt 50.

255 Za „szczególną okoliczność” uznano przy tym możliwość eliminacji konkurencji na rynku 
sąsiednim oraz uniemożliwienie pojawienia się na rynku nowego produktu, na który istnieje 
popyt wśród konsumentów. Zagadnienie to szczegółowo omawia M. Górska: Przesłanki uznania 
odmowy dostępu do własności intelektualnej za nadużycie pozycji dominującej, [w:] M. Kępiński, 
K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski (red.), Konkurencja a własność intelektualna, Warszawa 
2011, s. 10–20.
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Wspomniane orzeczenie, podobnie jak późniejsze wyroki TS i Sądu Pierwszej 
Instancji (obecnie: Sądu) w sprawach IMS Health256 i Microsoft257, dotyczyło 
możliwości uznania za nadużycie pozycji dominującej odmowy udzielenia licencji 
na korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim. W Luksemburgu zbliżone 
rozstrzygnięcia nie zapadły dotychczas w odniesieniu do licencji patentowych 
i mogłoby się wydawać, że prawdopodobieństwo zmiany takiego stanu rzeczy 
jest niewielkie. Sam system patentowy dysponuje bowiem instrumentami 
pozwalającymi w wyjątkowych okolicznościach wkroczyć w zakres wyłączności 
uprawnionego. Co więcej, z uwagi na doniosłą społeczną rolę produktów leczniczych 
w prawie UE przewidziano szczególną możliwość udzielenia licencji przymusowych 
na patenty dotyczące wytwarzania farmaceutyków przeznaczonych na wywóz 
do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym258. 

Trudno jednak przewidzieć, jak będzie się kształtować orzecznictwo sądów 
unijnych w omawianej dziedzinie. Z orzeczenia w sprawie Microsoft wynika, 
że katalog nadzwyczajnych okoliczności pozwalających uznać konkretny akt 
wykonywania prawa wyłącznego za naruszenie reguł konkurencji nie ma charakteru 
zamkniętego. Sąd Pierwszej Instancji pozostawił przy tym szereg wątpliwości 
dotyczących przesłanek takiej kwalifikacji. Owa niepewność przekłada się również 
na niespójne orzecznictwo sądów i organów państw członkowskich. 

W kontekście tematyki niniejszej pracy na uwagę zasługuje decyzja wydana przez 
włoski urząd do spraw konkurencji w sprawie Merck, w której odmowa udzielenia 
licencji na wytwarzanie produktów leczniczych chronionych na mocy dodatkowego 
prawa ochronnego została uznana za nadużycie pozycji dominującej259. Specyficzne 
okoliczności faktyczne powyższej sprawy sprawiają jednak, że według mnie 
wspomniane rozstrzygnięcie należy oceniać w kategoriach wyjątku.

Najnowsze orzecznictwo TS dotyczące problemów na styku prawa własności 
intelektualnej i prawa konkurencji charakteryzuje się brakiem precyzji 

256 Wyrok TS z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C–418/01, IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC 
Health GmbH & Co. KG., Zb. Orz. 2004, s. I–05039.

257 Wyrok Sądu pierwszej instancji z dnia 17 września 2007 r. w sprawie T–201/04, Microsoft Corp. 
v. Komisja Wspólnot Europejskich, Zb. Orz. 2007, s. II–3601, pkt 653–659.

258 Mowa o wspomnianym już rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 816/2006 z dnia 
17 maja 2006 r. w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania 
produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują 
problemy związane ze zdrowiem publicznym.

259 Decyzja włoskiego organu ochrony konkurencji Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie A364, Merck v. Dobfar, Principi Attivi, Boll. 11/2007; R. Coco, 
P. Nebbia, Compulsory licensing and interim measures in Merck: a case for Italy or for antitrust 
law?, „Journal of European Competition Law & Practice” 2007, nr 7, s. 452–462.
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i konsekwencji260. Nie ma wątpliwości w zasadzie tylko co do tego, że ingerencja prawa 
konkurencji w sferę praw wyłącznych stanowi ewentualność, z którą dysponenci 
tych praw muszą się liczyć. W doktrynie wskazuje się ponadto, iż zakres kontroli 
antymonopolowej w analizowanym obszarze jest stopniowo rozszerzany261. Zdaniem 
D. Miąsika obecnie wszystkie zachowania uprawnionego związane z wykonywaniem, 
nabywaniem, a w części przypadków – także samym istnieniem262 praw własności 
intelektualnej mogą podlegać ocenie pod kątem unijnych reguł konkurencji263. 
Powyższą tezę zdaje się potwierdzać sprawa AstraZeneca, w której TS za nadużycie 
pozycji dominującej uznał sposób uzyskania przez spółkę dodatkowego prawa 
ochronnego. Według wskazanego autora w prawie UE, niezależnie od deklaracji 
składanych w judykaturze, obowiązuje teoria nadrzędności prawa konkurencji264.

2.5. reguły konkurencji skierowane do przedsiębiorstw 
a dysponenci praw wyłącznych

Na gruncie prawa pierwotnego UE zakazane są dwa rodzaje antykonkurencyjnych 
zachowań przedsiębiorców: porozumienia ograniczające konkurencję i nadużywanie 
pozycji dominującej. Powyższe zakazy, ustanowione odpowiednio w art. 101 
i 102 TFUE, adresowane są bezpośrednio do przedsiębiorców. Z orzecznictwa 
bezspornie wynika, że mogą być one naruszane również przez uprawnionych 
z tytułu praw własności intelektualnej. 

W przeszłości zarzuty organów antymonopolowych dotyczące naruszenia 
art. 101 TFUE przez takie podmioty stosunkowo często odnosiły się do umów 
licencyjnych. Kontrowersje wzbudzała przede wszystkim ocena licencji 
wyłącznych265. W sektorze farmaceutycznym dominują jednak sprawy o innym 

260 P. Szot, Microsoft – unijny standard uznawania odmowy udzielenia licencji za nadużycie pozycji 
dominującej – glosa do wyroku Sądu z 17.09.2007 r. w sprawie T–201/04 Microsoft v. Komisja 
WE, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 3, s. 41–48; M. Górska, Przesłanki uznania odmowy…, 
s. 31 i 33; D. Miąsik, Wspólnotowe prawo konkurencji…, s. 46.

261 E. Stępień, Nakazanie udzielenia licencji przymusowej w wyniku nadużywania pozycji 
dominującej w świetle orzecznictwa wspólnotowego, [w:] E. Piontek (red.), Nowe tendencje 
w prawie konkurencji UE, Warszawa 2008, s. 49; P. Szot, Microsoft…, s. 41; H. Żakowska-Henzler, 
Rynek wewnętrzny…, s. 87.

262 Ten aspekt jest jednak kontrowersyjny. Zdaniem części autorów sprawa AstraZeneca, przywoływana 
przez D. Miąsika, nie dowodzi tego, że faktycznie dochodziło do ingerencji w istotę praw własności 
intelektualnej. Wskazuje na to T. Kozieł: Nadużycie procedur regulacyjnych…, s. 44.

263 Na ten aspekt zwraca również uwagę P. Staniszewski: The interplay between IP rights and 
competition law in the context of standardization, „Journal of European Competition Law 
& ractice” 2007, nr 10, s. 666.

264 D. Miąsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji…, Warszawa 2012, s. 420–421.
265 Zob. M. Salamonowicz, Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumień 

antykonkurencyjnych, Warszawa 2011, s. 136–149.
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charakterze. Abstrahując od pojedynczej decyzji stwierdzającej istnienie 
zakazanej zmowy cenowej266, głównym obszarem zainteresowania Komisji i sądów 
unijnych na tym rynku przez wiele lat były porozumienia ograniczające import 
równoległy farmaceutyków267. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie obserwuje 
się wyraźną zmianę priorytetów KE w omawianej dziedzinie. Obecnie wnikliwej 
i wieloaspektowej kontroli poddawane są ugody patentowe zawierane przez 
przedsiębiorców farmaceutycznych – i to na nich skupię się w dalszej analizie. 

Jeżeli zaś chodzi o przejawy nadużywania pozycji dominującej na rynku 
farmaceutycznym, do najważniejszych wydarzeń należą bez wątpienia 
sygnalizowana już decyzja Komisji w sprawie AstraZeneca oraz związane z nią 
wyroki Sądu i Trybunału.

3. zakaz pOrOzumień Ograniczających 
kOnkurencję

3.1. przesłanki zakazu porozumień ograniczających 
konkurencję

Stosownie do art. 101 ust. 1 i 2 TFUE zakazane, a w konsekwencji – nieważne 
z mocy prawa, są wszelkie porozumienia zawierane między przedsiębiorstwami, 
decyzje związków przedsiębiorstw i praktyki uzgodnione, które mogą wpływać 
na handel między państwami członkowskimi i których celem lub skutkiem 
jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku 
wewnętrznego. Zakres podmiotowy wskazanego unormowania oraz wymogi 
dotyczące rynku właściwego i wpływu na handel zachowują aktualność również 
w przypadku zakazu nadużywania pozycji dominującej. Aby uniknąć zbędnych 
powtórzeń, analizę rozpocznę od przesłanek wspólnych dla obu zakazów.

266 Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie 2003/2/WE, Vitamins, ECR 2003, L 006, s. 6–89.
267 Zob. wyrok TS z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawach połączonych C-2/01 i C3/01, Bundesverband der 

Arzneimittel-Importeure eV i Komisja Wspólnot Europejskich v. Bayer AG, Zb. Orz. 2004, s. I–23; 
wyrok TS z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie C–112/02, Kohlpharma GmbH v. Bundesrepublik 
Deutschland, Zb. Orz. 2004, s. I–3369; wyrok TS z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie C–53/03, 
Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) i inni v. GlaxoSmithKline plc i Glaxo 
SmithKline AEVE, Zb. Orz. 2005, s. I–4609; wyrok TS z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C–348/04 
Boehringer Ingelheim KG i inni v. Swingward Ltd i Dowelhurst Ltd, Zb. Orz. 2007, s. I–3391.

SPIS 
TREŚCI



83

>> Opóźnianie wejścia na rynek generycznych prOduktów leczniczych na tle prawa 
patentOwegO Oraz prawa kOnkurencji

3.1.1. pojęcie przedsiębiorcy w prawie konkurencji unii 
europejskiej

Adresatami zakazów określonych w art. 101 i 102 TFUE są przedsiębiorcy (ang. 
undertakings). O możliwości zastosowania powyższych reguł decyduje zatem 
w pierwszej kolejności status podmiotów zaangażowanych w kwestionowane 
praktyki. Pojęcie przedsiębiorcy nie zostało zdefiniowane w prawie pierwotnym 
UE, a jego wykładnia dokonywana na potrzeby poszczególnych obszarów regulacji 
wykazuje szereg odrębności. Trzeba jednak podkreślić, że w zakresie unijnego 
prawa konkurencji definicja przedsiębiorstwa jest niezwykle pojemna. Zgodnie 
z orzecznictwem TS termin „przedsiębiorstwo” obejmuje każdą jednostkę 
prowadzącą działalność gospodarczą – niezależnie od jej formy prawnej i sposobu 
finansowania268. Wobec tak szerokiego zakresu omawianego pojęcia przyznanie 
producentom produktów leczniczych statusu przedsiębiorstwa nie napotyka 
trudności.

3.1.2. pojęcie rynku właściwego

Ocena zachowań przedsiębiorców pod kątem zgodności z unijnymi regułami 
konkurencji nie odbywa się in abstracto, lecz w odniesieniu do konkretnego rynku. 
Jego prawidłowe ustalenie to jedno z podstawowych zadań organów stosujących 
prawo konkurencji. Ta wymagająca i czasochłonna analiza nieodzownie towarzyszy 
obu rodzajom postępowań antymonopolowych, jednak jej rola w każdym z nich 
jest zgoła odmienna269. Wyznaczenie rynku relewantnego na gruncie art. 101 TFUE 
ma znaczenie przede wszystkim dla oceny wpływu danego porozumienia na 
konkurencję i na handel między państwami członkowskimi. W przypadku 
art. 102 TFUE zdefiniowanie rynku właściwego jest kwestią fundamentalną, bez 
niego bowiem nie byłoby możliwe określenie pozycji rynkowej zajmowanej przez 
dane przedsiębiorstwo.

Podstawowe źródło wiedzy na temat kryteriów branych pod uwagę podczas 
wyznaczania rynku właściwego stanowi obwieszczenie Komisji w sprawie 
definicji rynku właściwego dla celów wspólnotowego prawa konkurencji270. 
Punkt 7 obwieszczenia definiuje właściwy rynek asortymentowy (produktowy) jako 

268 Wyrok TS z dnia 23 kwietnia 1991 r. w sprawie C–41/90, Klaus Höfner i Fritz Elser v. Macrotron 
GmbH, ECR 1991, s. I-1979, pkt 21.

269 K. Korn, Określanie rynku właściwego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w latach 1997–2010, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace 
z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, nr 116, s. 115.

270 Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa 
konkurencji, Dz.Urz. WE z 9 grudnia 1997 r., C 372, s. 5–13.
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rynek składający się „ze wszystkich tych produktów i/lub usług, które uważane 
są za zamienne lub za substytuty przez konsumenta, ze względu na właściwości 
produktów, ich ceny i ich zamierzone stosowanie”. Podstawowe znaczenie w tym 
kontekście ma tzw. substytucyjność popytu, polegająca na określeniu zakresu 
dóbr i usług postrzeganych przez konsumenta jako produkty zamienne. Natomiast 
zgodnie z pkt. 8 obwieszczenia rynek relewantny w ujęciu geograficznym „obejmuje 
obszar, na którym dane przedsiębiorstwa uczestniczą w podaży i popycie na 
produkty lub usługi, na którym warunki konkurencji są wystarczająco jednorodne, 
oraz który może zostać odróżniony od sąsiadujących obszarów ze względu na 
to, że warunki konkurencji na tym obszarze znacznie się różnią”. Chodzi zatem 
o obszar zbytu dóbr i usług, na którym warunki konkurencji są jednakowe lub 
podobne dla wszystkich konkurentów. W obwieszczeniu nie zdefiniowano rynku 
właściwego pod względem czasowym. Ten czynnik brany jest pod uwagę tylko 
w wyjątkowych sytuacjach, gdy poziom władzy rynkowej przedsiębiorcy zależy od 
konkretnego okresu kalendarzowego czy sytuacji politycznej lub gospodarczej271.

3.1.3. pojęcie wpływu na handel między państwami członkowskimi

Kolejną przesłanką wspólną dla art. 101 lub 102 TFUE jest wpływ kwestionowanej 
praktyki na handel między państwami członkowskimi. Również w tym względzie 
kryteria wypracowane przez TS nie są restrykcyjne. W wyroku w sprawie Société 
Technique Minière Trybunał uznał, że powyższy warunek zostaje spełniony, jeżeli 
na podstawie obiektywnych czynników o charakterze prawnym lub faktycznym 
można z wystarczającym stopniem prawdopodobieństwa przewidzieć, iż praktyka 
jest w stanie wpłynąć w sposób bezpośredni lub pośredni, faktyczny lub potencjalny 
na unijną wymianę handlową272. 

Przedsiębiorca może jednak uniknąć odpowiedzialności na gruncie art. 101 
i 102 TFUE, jeśli wpływ jego antykonkurencyjnego zachowania na transgraniczną 
wymianę handlową jest niewielki. Przesłanka odczuwalności wpływu na handel 
(ang. appreciability) została pierwotnie wyartykułowana w orzecznictwie TS, 
a następnie doprecyzowana w wytycznych Komisji273. O odczuwalności wpływu 
na handel decyduje całokształt okoliczności konkretnego stanu faktycznego, 
w szczególności charakter danej praktyki i produktów, których ona dotyczy, a także 

271 E. Kulińska, Rynek relewantny w postępowaniu antymonopolowym w orzecznictwie europejskim, 
„Glosa. Przegląd Prawa Gospodarczego” 2004, nr 5, s. 21–22. 

272 Wyrok TS z dnia 30 czerwca 1966 r. w sprawie C–56/65 Société Technique Minière (L.T.M.) 
v. Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.), ECR 1966, s. 235.

273 Obwieszczenie Komisji w sprawie pojęcia wpływu na handel w rozumieniu art. 81 i 82 TWE, Dz.Urz. UE 
z 27 kwietnia 2004 r., C 101/81, s. 81–96, pkt 44–57.
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pozycja zaangażowanych podmiotów na rynku. Ważnymi wskazówkami są w tym 
względnie udział przedsiębiorców w rynku właściwym i wielkość ich przychodów274. 

W odniesieniu do art. 101 TFUE przyjęto również pewne kryteria ilościowe, 
stanowiące punkt wyjścia do dalszej analizy. W ocenie Komisji porozumienie 
nie ma co do zasady odczuwalnego wpływu na handel między państwami 
członkowskimi, jeżeli spełnione są kumulatywnie dwie przesłanki: 1. wspólny 
udział uczestników porozumienia na żadnym z rynków właściwych na obszarze 
UE nie przekracza 5% oraz 2. łączne roczne obroty uczestników porozumienia 
zawartego między konkurentami (a w przypadku porozumień wertykalnych – obroty 
dostawcy) w zakresie produktów objętych porozumieniem na obszarze UE nie 
przekraczają 40 mln euro275. W tym kontekście warto nadmienić, że wartość rynku 
farmaceutycznego w Europie w 2013 r. wyniosła 159,2 mld euro. Trzy wiodące 
przedsiębiorstwa – Pfizer, GlaxoSmithKline i AstraZeneca – posiadały odpowiednio 
6,2%, 3,3% i 1,8% udziału w rynku276. Trzeba jednak podkreślić, iż w sprawach 
dotyczących naruszeń unijnych reguł konkurencji rynek właściwy wyznaczany jest 
w sposób zdecydowanie węższy.

3.1.4. formy kooperacji przedsiębiorstw na gruncie art. 101 tfue

Przechodząc do analizy przesłanek szczególnych art. 101 TFUE, należy w pierwszej 
kolejności zauważyć, że – w odróżnieniu od art. 102 – odnosi się on wyłącznie 
do działań grupowych. Zakazuje bowiem zawierania antykonkurencyjnych 
porozumień, podejmowania decyzji przez związki przedsiębiorstw i angażowania 
się w praktyki uzgodnione. Warunek konieczny stwierdzenia niedozwolonej zmowy 
kartelowej stanowi zatem istnienie zgodnej woli co najmniej dwóch niezależnych 
przedsiębiorców lub decyzji co najmniej jednego związku przedsiębiorstw. 

Formalna strona tej kooperacji nie jest czynnikiem decydującym. Z orzecznictwa 
TS wynika, iż porozumienie może być zawarte w sposób pisemny, ustny277, a nawet 
milczący278. Nie musi mieć mocy prawnie wiążącej – wystarczy okoliczność, że 
w praktyce zachowanie podmiotów odpowiada treści poczynionych uzgodnień279. 

274 Obwieszczenie Komisji w sprawie pojęcia wpływu na handel…, pkt 45–47.
275 Ibidem, pkt 52.
276 MarketLine Industry Profile: Pharmaceuticals in Europe, 2014, s. 7 i 9.
277 Wyrok TS z dnia 20 czerwca 1978 r. w sprawie C–28/77 Tepea BV v. Komisja Wspólnot Europejskich, 

ECR 1978, s. 1391, pkt 39–40.
278 Wyrok TS z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawach połączonych C–2/01 P i C–3/01 P, Bundesverband der 

Arzneimittel-Importeure eV i Komisja Wspólnot Europejskich v. Bayer AG, Zb. Orz. 2004, s. I–23, s. 102; 
wyrok TS z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie C–74/04 P Komisja Wspólnot Europejskich v. Volkswagen AG, 
Zb. Orz. 2006, s. I–6585, pkt 37 i 46.

279 G. Materna, Komentarz do art. 101, [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), 
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2012, t. II, s. 216–217.
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Co jednak szczególnie istotne w kontekście problematyki niniejszej pracy, dla 
oceny porozumienia na gruncie art. 101 TFUE nie ma znaczenia fakt, że zostało 
ono zawarte w celu zakończenia sporu. W świetle dotychczasowego orzecznictwa 
TS nie da się wykluczyć, iż także ugoda sądowa zostanie uznana za porozumienie 
ograniczające konkurencję280. 

Uzgodnienia przedsiębiorców bywają klasyfikowane według wielu kryteriów, 
jednak na szczególną uwagę zasługuje podział na porozumienia wertykalne 
i horyzontalne. Porozumienia należące do pierwszej kategorii zawierane są 
między przedsiębiorcami znajdującymi się na różnych szczeblach obrotu. Taką 
formę współdziałania orzecznictwo ocenia w sposób bardziej liberalny, gdyż 
powszechnie przyjmuje się, że stanowi ona mniejsze zagrożenie dla skutecznej 
konkurencji281. Z dużo większym rygoryzmem organy antymonopolowe i sądy 
podchodzą do porozumień horyzontalnych, tj. takich, których stronami są 
konkurenci. Okoliczność ta ma istotne znaczenie dla analizy ugód patentowych 
zawieranych przez przedsiębiorców farmaceutycznych.

3.1.5. Ograniczenie konkurencji na rynku wewnętrznym

3.1.5.1. cel lub skutek porozumienia

Nadrzędna przesłanka art. 101 ust. 1 TFUE dotyczy wpływu kwestionowanego 
porozumienia na konkurencję. Przepis ten zakazuje tylko takich zachowań 
przedsiębiorców, których celem lub skutkiem są zapobieżenie, ograniczenie lub 
zakłócenie konkurencji na rynku wewnętrznym282. Porozumienie może więc zostać 
uznane za niedozwolone z uwagi na swój przedmiot (ang. object) lub ze względu 
na wywierany skutek (ang. effect). Kryteria te mają charakter alternatywny. 

W pierwszej kolejności ocenie podlega obiektywnie pojmowany cel danej 
praktyki283. Zgodnie bowiem z utrwalonym stanowiskiem sądów unijnych i KE, 

280 Wyrok TS z dnia 27 września 1988 r. w sprawie C–65/86, Bayer v. Süllhöfer, ECR 1988, s. 5249, 
pkt 14–15.

281 G. Materna, Komentarz do art. 101…, s. 218.
282 Niekiedy wskazuje się, że pojęcie ograniczenia ma zakres najszerszy i obejmuje zarówno 

eliminację, jak i zakłócenie konkurencji. Istotą tego terminu jest bowiem ograniczenie swobody 
podejmowania samodzielnych decyzji rynkowych przez strony danego porozumienia. Zob. 
Z. Jurczyk, Kartele w polityce konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 215. W dalszej 
części pracy pod pojęciem „ograniczenia konkurencji” będę rozumieć wszystkie trzy formy 
negatywnego oddziaływania na konkurencję.

283 Takie rozumienie pojęcia „cel” wynika z nieścisłości terminologicznych. Pojęcie object, zastosowane 
w angielskiej wersji TFUE, ma znacznie szerszy zakres i bardziej odpowiada pojęciu „przedmiot”. 
Zwraca na to uwagę M. Król-Bogomilska: Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, 
Warszawa 2013, s. 90. Zob. też G. Materna, Komentarz do art. 101…, s. 230.
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jeżeli treść lub prawno-ekonomiczny kontekst zawarcia porozumienia284 wskazują 
na to, że zmierza ono do ograniczenia konkurencji, nie ma potrzeby wykazywania 
jego negatywnych skutków285. Do tej kategorii należą najpoważniejsze naruszenia, 
uznawane w orzecznictwie za ograniczające konkurencję z uwagi na sam ich 
charakter. Dopiero gdy okaże się, iż ograniczenie konkurencji nie jest przedmiotem 
porozumienia, należy rozważyć ewentualne antykonkurencyjne skutki. Analiza 
oddziaływania porozumienia na konkurencję to złożony proces, wymagający 
od Komisji przeprowadzenia całościowej oceny stanu konkurencji na danym 
rynku właściwym, ze szczególnym uwzględnieniem hipotetycznej sytuacji, która 
istniałaby w przypadku braku kwestionowanej kooperacji.

3.1.5.2. Odczuwalność ograniczenia konkurencji

Podobnie jak w ocenie wpływu na handel między państwami członkowskimi, 
w ocenie antykonkurencyjnego oddziaływania porozumienia na konkurencję brana 
jest pod uwagę przesłanka odczuwalności. Kryteria odczuwalności ograniczenia 
konkurencji zostały określone w obwieszczeniu Komisji w sprawie porozumień 
o mniejszym znaczeniu (de minimis)286. Sygnalizując jedynie ten problem, warto 
zwrócić uwagę na podobieństwo zastosowanych wskaźników. Główną miarą 
odczuwalności wpływu na konkurencję jest bowiem pozycja przedsiębiorców na 
rynku właściwym, wyznaczana przez orientacyjne progi udziału w rynku. Co jednak 
szczególnie istotne, reguły de minimis zawarte w powyższym obwieszczeniu nie 
mają zastosowania do enumeratywnie wymienionych rodzajów porozumień, w tym 
porozumień między konkurentami zmierzających do ustalania cen sprzedaży 
osobom trzecim, ograniczenia produkcji lub sprzedaży, a także podziału rynków 
lub klientów287.

284 Wyrok TS w sprawie C–8/08, T-Mobile Netherlands, pkt 31.
285 Wyrok TS z w sprawach połączonych C–56/64 i C–58/64 Costen i Grundig v. Komisja, pkt 342; wyrok 

TS w sprawie C–56/65 Société Technique Minière, pkt 249; wyrok z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie 
C–49/92 P Komisja Wspólnot Europejskich v. Anic Partecipazioni SpA., ECR 1999, s. 1–4125, pkt 122; 
wyrok z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie C–209/07 Competition Authority v. Beef Industry 
Development Society Ltd i Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd., Zb. Orz 2008, s. I–8637, pkt 16; 
Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu, Dz.Urz. UE C 101 
z 27 kwietnia 2004 r., s. 97–118, pkt 21.

286 Obwieszczenie Komisji w sprawie porozumień o mniejszym znaczeniu, które nie ograniczają 
odczuwalnie konkurencji na mocy art. 81 ust. 1 traktatu ustanawiającego wspólnotę europejską 
(de minimis), Dz.Urz. WE z 22 grudnia 2001 r., C 368, s. 13–15. 

287 Ibidem, pkt 11.
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3.2. ugody patentowe oraz inne formy kooperacji 
przewidujące płatność zwrotną jako przykład 
porozumień ograniczających konkurencję 
w sektorze farmaceutycznym

3.2.1. uwagi wstępne 

Niezapowiedziane kontrole przeprowadzone w przedsiębiorstwach 
farmaceutycznych w toku badania sektorowego (ang. dawn raids) pozwoliły KE 
zgromadzić wiele dowodów wskazujących na to, że konkurencja na tym rynku 
może być zakłócona. Obszerne sprawozdanie opublikowane w 2009 r. nie ujawniało 
wprawdzie konkretnych naruszeń, lecz stało się asumptem do 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 porozumień288, 
natomiast w roku 2013 zakończyły się dwa spośród kilku postępowań 
antymonopolowych wszczętych w następstwie dochodzenia. Decyzje wydane 
w sprawach Lundbeck i Fentanyl dają pewne wyobrażenie o podejściu 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 bezsprzecznie 
wiąże się 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 lat289.

3.2.2. 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 80. XX w., 

288 Antitrust: Commission launches monitoring of patent settlements concluded between 
pharmaceutical companies, komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 12 stycznia 2010 r., 
IP/10/12, dostępny na stronie internetowej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-12_
en.htm?locale=en.

289 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.
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w wyroku w sprawie Bayer v. Süllhöfer, TS podkreślił, że art. 81 TWE (obecnie: 
art. 101 TFUE) nie czyni rozróżnienia między porozumieniami, których celem 
jest zakończenie sporu, a umowami, na których zawarcie miały wpływ inne 
czynniki290. Trybunał 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. 
Pełnią bowiem szereg dodatkowych funkcji, które powinno się uwzględniać przy 
ocenie ich zgodności z unijnymi regułami konkurencji. Przede wszystkim zawarcie 
ugody pozwala rozwiązać spór między stronami i zminimalizować ryzyko powstania 
kolejnych konfliktów w przyszłości291, co znacznie ogranicza koszty i ryzyko 
związane z prowadzeniem postępowania sądowego292. Przyjęcie rozwiązania 
akceptowalnego przez obie strony zapewnia stabilizację, niezbędną do dalszego 
planowania oraz inwestowania293. 

Powyższe zalety podkreślane są w corocznych raportach KE z monitoringu ugód 
patentowych294. Aby nie zatracić tego pozytywnego aspektu i nie zniechęcić 
przedsiębiorców do zawierania porozumień zgodnych z prawem, Komisja dokonała 
klasyfikacji ugód patentowych, którą wykorzystuje na potrzeby stosowania 
unijnego prawa antymonopolowego. Klasyfikacja stanowi ważną wskazówkę 
co do tego, jakie kategorie porozumień o rozstrzyganiu sporów mogą budzić 
największe wątpliwości pod względem zgodności z regułami konkurencji. 
Powodów do obaw nie mają zasadniczo przedsiębiorcy będący stronami ugód 
niezawierających ograniczeń w dostępie produktów odtwórczych do rynku 
(kategoria A). „Bezpieczne” okażą się też na ogół porozumienia, które co prawda 
zawierają takie ograniczenie, lecz nie przewidują przekazu środków finansowych 
z przedsiębiorstwa innowacyjnego na rzecz przedsiębiorstwa generycznego 
(kategoria B.I). Za najbardziej problematyczne z perspektywy prawa konkurencji 
uznano ugody niepozwalające na nieograniczone i natychmiastowe wejście 
odpowiedników na rynek, a ponadto będące podstawą do wypłaty rekompensaty 

290 Wyrok TS w sprawie C–65/86, Bayer v. Süllhöfer, pkt 15.
291 D. Dulęba, Ugoda w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2012, s. 48–49.
292 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.
293 S. Brankin, Patent settlements…, s. 23.
294 1st Report on the Monitoring of Patent Settlements, raport KE z dnia 5 lipca 2010 r., s. 1; 2nd 

Report on the Monitoring of Patent Settlements, raport KE z dnia 6 lipca 2011 r., s. 1; 3rd Report 
on the Monitoring of Patent Settlements, raport KE z dnia 25 lipca 2012 r., s. 1; 4th Report on 
the Monitoring of Patent Settlements, raport KE z dnia 9 grudnia 2013 r., s. 1–2. Dokumenty 
dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/
inquiry/index.html.
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na rzecz potencjalnego konkurenta (kategoria B.II)295. Zgodnie z przewidywaniami 
doktryny przedmiotem pierwszych postępowań antymonopolowych stały się 
porozumienia należące do ostatniej z wymienionych kategorii, zawierające 
najwyraźniejsze ograniczenia konkurencji296.

3.2.3. decyzja komisji europejskiej w sprawie Lundbeck

W decyzji wydanej 19 czerwca 2013 r. KE uznała zawarcie ugód patentowych 
między duńskim przedsiębiorstwem innowacyjnym Lundbeck a czterema 
producentami generycznymi za kooperację naruszającą art. 101 ust. 1 TFUE297. 
W stanie faktycznym będącym przedmiotem postępowania ukarana spółka 
oryginalna oferowała chroniony patentem lek przeciwdepresyjny citalopram. 
W 2002 r. ochrona patentowa substancji czynnej wygasła, jednak spółka 
Lundbeck nadal dysponowała szeregiem patentów wtórnych, dotyczących 
sposobu wytwarzania farmaceutyku. Mimo to jedno z przedsiębiorstw 
generycznych wprowadziło na rynek lek odtwórczy, a kilka innych rozpoczęło 
prace przygotowawcze w tym zakresie. Uprawniony nie zdecydował się jednak 
na prowadzenie postępowania o naruszenie patentu, lecz rozpoczął negocjacje 
z konkurentami. W zawartych ugodach producenci generyczni zobowiązali się 
do niewprowadzenia leków odtwórczych na rynek w zamian za przekazanie im 
niebagatelnych sum pieniężnych przez spółkę Lundbeck. Oprócz tego producenci 
generyczni stali się dystrybutorami citalopramu, a wyprodukowane przez nich 
partie odpowiedników zniszczono298.

Choć w omawianej sprawie okres obowiązywania ugody był krótszy od okresu 
monopolu patentowego procesów związanych z produkcją oryginalnego 
leku, według Komisji kwestionowane porozumienie uniemożliwiło jeszcze 
wcześniejszą komercjalizację odpowiedników299. Jak stwierdził dyrektor generalny 
ds. konkurencji Alexander Italianer, potencjalni konkurenci brali pod uwagę 
możliwość obejścia lub unieważnienia praw wyłącznych uprawnionego, natomiast 
zawarcie ugody zablokowało ich wysiłki w tym zakresie300. Przekazanie środków 

295 Final report…, s. 268–285; 4th Report on the Monitoring of Patent Settlements…, s. 3–5.
296 S. Brankin, Patent settlements…, s. 27.
297 Antitrust: Commission fines Lundbeck and other pharma companies for delaying market entry of 

generic medicines, komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 19 czerwca 2013 r., IP/13/563, 
dostępny na stronie internetowej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-563_en.htm.

298 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. 

299 Antitrust: Commission fines Lundbeck and other pharma companies….
300 Competitor agreements under EU competition law, przemówienie Alexandra Italianera, dyrektora 

generalnego ds. konkurencji Komisji Europejskiej, z dnia 26 września 2013 r., s. 9, dostępne na 
stronie internetowej: http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2013_07_en.pdf.
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finansowych na rzecz producentów generyków potraktowano tym samym jako 
okoliczność świadczącą o słabości udzielonych patentów, pomijając inne czynniki, 
które mogły skłonić strony do zawarcia ugody301. 

Należy podkreślić, że Komisja zakwalifikowała opisaną formę współdziałania 
przedsiębiorców jako ograniczenie konkurencji ze względu na cel i odstąpiła 
od oceny jej antykonkurencyjnych skutków. W rezultacie zaangażowane 
przedsiębiorstwa ukarano grzywnami o łącznej wartości niemal 150 mln euro302. 
Duńska spółka wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności decyzji 
Komisji303. Orzeczenia sądowego w tej sprawie z pewnością oczekuje wiele 
środowisk, zwłaszcza że stanowisko KE dotyczące ugód patentowych spotkało się 
z dużym sceptycyzmem wśród przedstawicieli doktryny304. 

3.2.4. decyzja komisji europejskiej w sprawie Fentanyl

Jak się wydaje, mniej wątpliwości budzi decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2013 r. 
przeciwko przedsiębiorstwom farmaceutycznym Johnson & Johnson (dalej: J&J) 
i Novartis305. Okoliczności tej sprawy różnią się jednak znacząco od stanu 
faktycznego w sprawie Lundbeck. 

Przede wszystkim uzgodnione ograniczenie konkurencji dotyczyło okresu po 
wygaśnięciu ochrony patentowej leku przeciwbólowego fentanyl, oferowanego 
pierwotnie przez 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 promocji306. 
Za taką oceną przemawiał fakt, że spółka Novartis mimo poczynionych przygotowań 
ostatecznie nie wprowadziła leku odtwórczego na rynek i nie uczestniczyła 
w żadnej istotnej działalności promocyjnej objętej umową, a wynagrodzenie, które 
otrzymała z tego tytułu, przewyższało potencjalne przychody z komercjalizacji 
generyku. Co więcej, umowa została rozwiązana bezpośrednio po wejściu na rynek 
odpowiednika oferowanego przez podmiot trzeci. W ocenie Komisji zawarcie 

301 O. Zafar, Lundbeck, and Johnson & Johnson and Novartis…, s. 209.
302 Antitrust: Commission fines Lundbeck and other pharma companies….
303 Skarga wniesiona w dniu 30 sierpnia 2013 r. w sprawie T–472/13, H. Lundbeck i Lundbeck v. Komisja, 

Dz.Urz. UE C 325 z 9 listopada 2013 r., s. 76.
304 G. Jansen, Die Bewertung von Vergleichsvereinbarungen in Patentstreitigkeiten nach dem 

europäischen Kartellverbot, „Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht” 2012, nr 23, s. 893–896.
305 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 grudnia 
2013 r., IP/13/1233, dostępny na stronie internetowej: http://europa.eu/rapid/press-release_
IP-13-1233_en.htm.

306 Porozumienie zostało zawarte przez spółki zależne Johnson & Johnson i Novartis, tj. odpowiednio 
Janssen-Cilag i Sandoz, co nie ma wpływu na ocenę omawianej sprawy.
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porozumienia pozwoliło J&J na utrzymywanie sztucznie zawyżonych cen swojego 
produktu przez 17 miesięcy. Kary pieniężne nałożone na przedsiębiorstwa wyniosły 
łącznie nieco ponad 16 mln euro, co wydaje się kwotą skromną w porównaniu 
z decyzją w sprawie Lundbeck307. Co znamienne, żadna z ukaranych spółek nie 
planuje odwołania308.

Omówienie powyższej sprawy w kontekście monitorowanych obecnie ugód 
patentowych uważam za zasadne, ponieważ istota porozumienia – polegająca 
na przekazaniu środków finansowych przez producenta innowacyjnego na rzecz 
producenta generycznego w zamian za opóźnienie wprowadzenia odpowiednika 
do obrotu – jest w obu przypadkach taka sama. Ponadto doktryna wskazuje, że 
również w sprawie Fentanyl Komisja uznała zawarte porozumienie za ograniczenie 
konkurencji ze względu na cel309.

3.2.5. Ocena dotychczasowej praktyki decyzyjnej komisji 
europejskiej 

Dopuszczalność i kryteria kwalifikacji ugód patentowych zawieranych w sektorze 
farmaceutycznym jako naruszenia zakazu praktyk antykonkurencyjnych to obecnie 
jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień z pogranicza prawa patentowego 
i prawa konkurencji. Temat 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 (Supreme Court of the 
United States) w sprawie Actavis – ogłoszony dwa dni przed wydaniem przez KE 
decyzji w sprawie Lundbeck – gdzie za właściwe uznano podejście bazujące na regule 
rozsądku (ang. rule of reason)310. W ocenie tego sądu okoliczność, że ugoda mieści 
się w obszarze monopolu patentowego uprawnionego, nie przesądza jeszcze o jej 
legalności. Jednocześnie odrzucono podejście forsowane przez Federalną Komisję 
Handlu (Federal Trade Commission), zdaniem której porozumienia zawierające 
płatność zwrotną powinny zostać uznane za zakazane per se. 

W UE nie zapadło jeszcze orzeczenie podobnej rangi dotyczące omawianej 
problematyki. Wątpliwości doktryny budzi przyjęta w praktyce Komisji 
kwalifikacja ugód zawierających płatność zwrotną jako ograniczenie konkurencji 

307 Antitrust: Commission fines Johnson & Johnson and Novartis….
308 O. Zafar, Lundbeck, and Johnson & Johnson and Novartis…, s. 208.
309 Ibidem, s. 208.
310 Wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z dnia 17 czerwca 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 prawnoporównawcze, Zakamycze 2004.
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ze względu na cel311. W ten sposób KE unika bowiem analizy antykonkurencyjnych 
skutków danego porozumienia, co prawdopodobnie okazałoby się zadaniem 
niezwykle wymagającym. W literaturze podkreśla się, że poważne trudności 
mogłaby napotkać ocena hipotetycznej sytuacji konkurencyjnej, zwłaszcza 
jeżeli ograniczenia przewidziane w danej ugodzie nie wykraczałyby poza obszar 
wyłączności ważnego patentu312. Organy ochrony konkurencji musiałyby w istocie 
ocenić siłę spornego prawa wyłącznego i prawdopodobieństwo jego obejścia lub 
unieważnienia. Biorąc pod uwagę zawiłość postępowań sądowych w sprawach 
patentowych i nierzadko sprzeczne rozstrzygnięcia zapadające przed sądami 
poszczególnych państw członkowskich, taka prognoza byłaby z założenia obarczona 
bardzo dużym stopniem niepewności. Zdaniem wielu przedstawicieli doktryny 
nie należy również bagatelizować pozytywnych skutków ugód patentowych313 – 
w niektórych przypadkach zawarcie porozumienia może nawet doprowadzić do 
wcześniejszego wprowadzenia produktów generycznych na rynek314. 

W świetle omówionych 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 zapewne poczekać, 
zainteresowanie Komisji i krajowych organów ochrony konkurencji porozumieniami 
zawieranymi przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne nie maleje315.

4. zakaz nadużywania pOzycji dOminującej

4.1. uwagi wstępne

Jak już sygnalizowałam, ograniczenie skutecznej konkurencji może być również 
rezultatem zachowań pojedynczych przedsiębiorstw – dysponujących na tyle 
wysokim poziomem władzy rynkowej, by w sposób jednostronny wpływać na 
sytuację na rynku. Niezbędne uzupełnienie zakazu porozumień ograniczających 

311 D. W. Hull, The application of EU competition law…, 2013, s. 433–434.
312 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.

313 M. Haedicke, H. Timmann, Patent Law…, s. 34.
314 W. Choi, B. Den Uyl, M. Hughes, Pay-for-delay practices…, s. 50–51.
315 Antitrust: Commission opens investigation against pharmaceutical companies Cephalon and 

Teva, komunikat prasowy Komisji Europejskiej z dnia 28 kwietnia 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 kwietnia 2013 r., 36/13.
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konkurencję stanowi przewidziany w art. 102 TFUE zakaz nadużywania 
pozycji dominującej. Zgodnie z przywołanym przepisem niezgodne z rynkiem 
wewnętrznym i tym samym niedozwolone jest nadużywanie przez jedno lub 
większą liczbę przedsiębiorstw pozycji dominującej na rynku wewnętrznym 
bądź na znacznej jego części w zakresie, w jakim może ono wpływać na handel 
między państwami członkowskimi. Możliwość objęcia określonego zachowania 
przedsiębiorcy powyższym zakazem zależy od łącznego spełnienia omówionych 
warunków wspólnych dla obu reguł konkurencji i wskazanych poniżej przesłanek 
szczególnych. 

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że przedsiębiorstwo, względnie grupa 
podmiotów, ma pozycję dominującą na danym rynku właściwym. Samo posiadanie 
takiej pozycji nie jest jednak praktyką antykonkurencyjną. Zakazane ograniczenie 
konkurencji może istnieć dopiero w przypadku, gdy dochodzi do nadużywania tej 
pozycji, a ponadto nadużycie ma wpływ na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi UE.

4.2. pozycja dominująca na rynku właściwym

4.2.1. pojęcie pozycji dominującej

W unijnym prawie konkurencji nie zdefiniowano pojęcia pozycji dominującej, 
pozostawiając jego interpretację judykaturze. W obszernym dorobku orzeczniczym 
dotyczącym tej zasadniczej kwestii TS wypracował zarówno ogólną definicję 
pozycji dominującej, jak i poszczególne kryteria jej oceny. I tak w wyroku 
w sprawie Hoffmann La-Roche TS orzekł, że pozycja dominująca „odnosi się do 
pozycji ekonomicznej posiadanej przez przedsiębiorstwo, która umożliwia mu 
zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym, przez stworzenie 
mu możliwości działania w znacznym stopniu niezależnie od konkurentów, 
klientów, a w konsekwencji od konsumentów”316. Ocena pozycji przedsiębiorcy 
na danym rynku właściwym ma charakter złożony. Powinna uwzględniać m.in. 
udział danego podmiotu w rynku, strukturę popytu i podaży oraz występowanie 
tzw. barier wejścia na rynek, czyli uwarunkowań ograniczających podjęcie na nim 
działalności gospodarczej317.

316 Wyrok TS z dnia 13 lutego 1979 r. w sprawie C–85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG v. Komisja 
Wspólnot Europejskich, ECR 1979, s. 461, pkt 38; cyt. za: M. Surdek, Komentarz do orzeczenia 
w sprawie Hoffmann-La Roche & Co. AG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, [w:] A. Jurkowska, 
T. Skoczny (red.), Orzecznictwo sądów wspólnotowych…, s. 158.

317 A. Jurkowska-Gomułka, T. Skoczny, Wspólne reguły konkurencji…, s. 75–76.
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4.2.2. udział w rynku właściwym

Kształtowanie się udziałów w rynku to pierwsza ważna informacja na temat 
pozycji poszczególnych przedsiębiorców. W prawie unijnym, w odróżnieniu od 
ustawodawstwa polskiego318, nie określono progów, których przekroczenie wiąże 
się z domniemaniem dominacji. Niemniej analiza praktyki stosowania prawa 
pozwala stwierdzić, że poziom udziału w rynku przemawiający za istnieniem 
pozycji dominującej oscyluje wokół 40%319. 

Kwestią fundamentalną dla stwierdzenia pozycji dominującej jest prawidłowe 
określenie rynku właściwego. Im bardziej szczegółowo wyodrębniony zostanie 
rynek relewantny, tym większy udział w nim będzie można przypisać konkretnemu 
przedsiębiorcy. W piśmiennictwie wyrażono pogląd, że granice rynku właściwego 
powinny być wyznaczane wąsko – w przeciwnym razie identyfikacja podmiotów 
zajmujących pozycję dominującą okazałaby się zbyt utrudniona, co stawiałoby 
pod znakiem zapytania sens ograniczeń antymonopolowych320. Stosowanie zbyt 
szczegółowych kryteriów segmentacji rynku mogłoby jednak doprowadzić do 
sytuacji, w której właściwy rynek asortymentowy obejmowałby tylko jeden 
produkt321. Rola rzetelnej analizy ekonomiczno-prawnej, uwzględniającej 
specyfikę danego sektora gospodarki, jest w tym procesie nie do przecenienia.

4.2.3. prawa własności intelektualnej jako bariera dostępu 
do rynku

We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy siła ekonomiczna przedsiębiorstwa 
w dużej mierze zależy od jego innowacyjności i skutecznej ochrony wypracowanych 
rozwiązań. Prawa własności intelektualnej mogą stanowić ważne źródło przewagi 
konkurencyjnej, a w niektórych przypadkach – pozwolić na osiągnięcie pozycji 
dominującej na danym rynku. Potwierdził to TS w przywoływanej już sprawie 
Hoffman–La Roche: przewagę technologiczną przedsiębiorstwa przejawiającą się 
w liczbie posiadanych patentów uznano wówczas za jedną z przesłanek posiadania 

318 Zgodnie z art. 4 pkt 10 zdanie drugie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów domniemywa się, 
że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40%.

319 A. Jurkowska-Gomułka, Komentarz do art. 102, [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-
-Kuczer (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. II, s. 325.

320 K. Kohutek, M. Sieradzka (red.), Ustawa o ochronie konkurencji…, s. 200; T. Szanciło, Nadużywanie 
pozycji dominującej na tle orzecznictwa sądowego, „Glosa. Przegląd Prawa Gospodarczego” 
2006, nr 4, s. 115–116.

321 M. Górska, Wyznaczenie rynku właściwego w unijnym prawie konkurencji w sektorze 
farmaceutycznym, [w:] M. Kępiński, J. Kępiński. K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski (red.), 
Rynek farmaceutyczny…, s. 169.
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pozycji dominującej322. Z perspektywy konkurentów przyznany uprawnionemu 
prawny monopol na korzystanie z wynalazku może stanowić specyficzną barierę 
dostępu do rynku323.

Należy jednak podkreślić, że wyłączność wynikająca z patentu lub innego prawa 
własności intelektualnej niekoniecznie oznacza posiadanie pozycji dominującej czy 
– tym bardziej – monopolistycznej w rozumienia prawa konkurencji324. Uprawniony 
jest wprawdzie jedynym dysponentem chronionego dobra, lecz dobro to może 
mieć na rynku substytuty chronione prawami innych osób lub należące do domeny 
publicznej325. Prawny monopol, o którym mowa w odniesieniu do praw wyłącznych, 
nie oznacza zatem monopolu w rozumieniu prawa konkurencji326. Posiadanie praw 
własności intelektualnej to jeden ze wskaźników pozwalających ocenić poziom 
władzy rynkowej danego podmiotu, ale o jego ewentualnej dominacji decyduje 
zazwyczaj także szereg innych czynników.

4.3. nadużywanie pozycji dominującej

Pojęcie nadużycia pozycji dominującej ma podstawowe znaczenie w praktyce 
stosowania art. 102 TFUE. Unijny legislator nie zdecydował się na sformułowanie 
jego definicji legalnej, dzięki czemu omawiany zakaz zyskał walor uniwersalności. 
Praca sądów i organów ochrony konkurencji, a także działalność przedsiębiorców 
są ułatwione za sprawą przykładowego katalogu praktyk kwalifikowanych jako 
nadużycie pozycji dominującej. Traktatowe wyliczenie nie ma charakteru 
wyczerpującego i obejmuje m.in. takie praktyki, jak narzucanie niesłusznych 
warunków transakcji czy ograniczanie produkcji, rynków lub rozwoju technicznego 
ze szkodą dla konsumentów. Za nadużycie mogą zostać uznane także zachowania, 
które w warunkach normalnej konkurencji byłyby w pełni dopuszczalne327. Tak 
rygorystyczne traktowanie przedsiębiorców dominujących jest konsekwencją 
założenia przyjętego w prawie konkurencji, że sama ich obecność na rynku 
w naturalny sposób osłabia konkurencję328. Warto podkreślić, że w szczególnych 
okolicznościach zakaz przewidziany w art. 102 TFUE może zostać naruszony przez 
wykorzystywanie przepisów prawa, w tym procedur administracyjnych i sądowych.

322 Wyrok TS w sprawie C–85/76, Hoffmann–La Roche, pkt 51.
323 M. Górska, Przesłanki uznania odmowy…, s. 4.
324 M. du Vall, Nadużycie pozycji dominującej…, s. 9. 
325 M. Haedicke, H. Timmann, Patent Law…, s. 42.
326 D. Miąsik, Stosunek prawa ochrony konkurencji…, s. 56.
327 M. Górska, Przesłanki uznania odmowy…, [w:] M. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski 

(red.), Konkurencja…, s. 4.
328 Wyrok TS w sprawie C–85/76, Hoffmann–La Roche, pkt 91.
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W piśmiennictwie zachowania kwalifikowane jako nadużywanie pozycji dominującej 
dzieli się na trzy kategorie: praktyki wykluczające, eksploatacyjne i strukturalne. 
Zwalczanie praktyk wykluczających, czyli skierowanych bezpośrednio lub pośrednio 
przeciwko konkurentom, KE traktuje w sposób priorytetowy329. Świadczy o tym 
publikacja wytycznych w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować 
przy stosowaniu art. 82 Traktatu WE (obecnie: art. 102 TFUE) do tej kategorii 
praktyk330. W dokumencie zawarto deklarację, że najważniejszym aspektem działań 
KE w analizowanym obszarze jest „ochrona procesu konkurencyjnego na rynku 
wewnętrznym i dbanie o to, by przedsiębiorstwa zajmujące pozycję dominującą nie 
wykluczały z rynku swoich konkurentów w inny sposób niż w drodze konkurencji, 
opierającej się na atutach dostarczanych produktów lub usług”331. Idea konkurencji 
merytorycznej, czyli bazującej przede wszystkim na jakości świadczeń (ang. 
competition on the merits), znajduje odzwierciedlenie w najnowszym orzecznictwie 
TS dotyczącym nadużywania pozycji dominującej w sektorze farmaceutycznym332.

4.4. wykorzystywanie procedur przewidzianych prawem 
jako przykład nadużycia pozycji dominującej 
w sektorze farmaceutycznym

4.4.1. uwagi wstępne

Znaczna część opisanych przeze mnie strategii stosowanych w przemyśle 
farmaceutycznym polega na wykorzystywaniu dostępnych możliwości prawnych w celu 
zapewnienia produktom jak najsilniejszej ochrony i zablokowania konkurencji ze strony 
producentów leków generycznych. Ocena takich praktyk w świetle prawa konkurencji 
nie jest prosta, wymaga bowiem wyważenia wielu różnych wartości. 

Przede wszystkim należy uwzględnić aksjologiczne założenia systemu udzielania 
ochrony wynalazków. Ograniczona w czasie wyłączność na ekonomiczną 
eksploatację chronionego rozwiązania stanowi swoistą rekompensatę nakładów 

329 A. Jurkowska-Gomułka, Komentarz do art. 102…, s. 339.
330 Komunikat Komisji – wytyczne w sprawie priorytetów, którymi Komisja będzie się kierować przy 

stosowaniu art. 82 Traktatu WE w odniesieniu do szkodliwych działań o charakterze praktyki 
wyłączającej, podejmowanych przez przedsiębiorstwa dominujące, Dz.Urz. UE z 24 lutego 2009, 
C 45, s. 7–20. Zdaniem A. Jurkowskiej-Gomułki i T. Skocznego pojęcie praktyk wyłączających 
przewidziane w polskiej wersji wytycznych nie jest prawidłowe. Autorzy za właściwe uznają 
posłużenie się pojęciem praktyk wykluczających (ang. exclusionary practices) – w niniejszej 
pracy również będę stosować taką terminologię.

331 Komunikat Komisji – wytyczne w sprawie priorytetów…, pkt 6.
332 Zob. T. Kozieł, Nadużycie procedur regulacyjnych…, s. 41.
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poniesionych przez uprawnionego na działalność twórczą, co w szerszym kontekście 
ma się przyczyniać do stymulowania innowacji. Ta ochrona jest szczególnie istotna 
w sektorach wysokiej techniki, w dużej mierze zależnych od praw własności 
intelektualnej. W literaturze podnoszone są ponadto argumenty dotyczące 
prawa do dysponowania własnością, a w przypadku strategii polegających na 
wykorzystywaniu procedur sądowych – także prawa dostępu do sądu333.

Wobec powyższych dylematów nie dziwi fakt, że pierwsza decyzja KE stwierdzająca 
nadużycie pozycji dominującej w sektorze farmaceutycznym i odnosząca się do 
problematyki nadużywania procedur regulacyjnych wywołała burzliwą dyskusję. 
Kontrowersyjne stanowisko zajęte przez Komisję w sprawie AstraZeneca334 zostało 
jednak w przeważającej części podtrzymane zarówno przez Sąd335, jak i przez 
TS336. Warto pokrótce opisać okoliczności sprawy i 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 przedsiębiorstwo farmaceutyczne AstraZeneca (dalej: 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 ówczesne wątpliwości 
interpretacyjne związane z instytucją dodatkowego świadectwa ochronnego337, 
spółka innowacyjna zastosowała alternatywną wykładnię przesłanek jego udzielenia. 
Bazując na dwóch opiniach prawnych przemawiających na jej korzyść, AZ w części 
wniosków kierowanych do organów patentowych określiła datę pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu w sposób odbiegający od wiodącej interpretacji. Spółka 
nie poinformowała organów ani o podstawach prawnych swojego rozumienia tej 
przesłanki, ani o wcześniejszym pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu uzyskanym 
we Francji. Opisane zachowanie miało ponadto charakter selektywny, ponieważ 

333 Zob. ibidem, s. 44.
334 Decyzja Komisji z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie COMP/A.37.507/F3, AstraZeneca, C(2005) 1757.
335 Wyrok Sądu z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie T–321/05, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja 

Europejska, Zb. Orz. 2010, s. II–2805.
336 Wyrok TS w sprawie C–457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska.
337 Analizowana praktyka spółki odnosiła się do stanu prawnego na gruncie rozporządzenia Rady 

1768/92 z 18 czerwca 1992 r. dotyczącego stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla 
produktów leczniczych, Dz.Urz. WE L 182 z 2 lipca 1992 r., s. 1.
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data wskazywana we wnioskach dotyczących innych produktów AZ odpowiadała 
podstawowej wykładni338. 

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. 

Na mocy decyzji z 15 czerwca 2005 r. Komisja stwierdziła, że AZ dwukrotnie 
dopuściła się nadużycia pozycji dominującej, wskutek czego na spółkę nałożono 
grzywnę w wysokości 60 mln euro. W odpowiedzi na tę decyzję AZ wniosła skargę do 
Sądu, a następnie skierowała do Trybunału odwołanie od niekorzystnego dla siebie 
wyroku. Oba sądy zasadniczo podtrzymały stanowisko przedstawione przez KE339. 
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 zdefiniowano go 
niezwykle wąsko340. Przede wszystkim nie uwzględniono okoliczności, że w obrocie 
dostępne były inne farmaceutyki stosowane w terapii tego samego schorzenia. Uznano 
bowiem, iż przewaga produktu leczniczego oferowanego przez AZ, należącego do grupy 
inhibitorów pompy protonowej, nad lekami poprzedniej generacji, tj. antagonistami 
receptora H2, była tak znacząca, że rynek właściwy asortymentowo obejmuje wyłącznie 
nową generację leków. Zdaniem wielu komentatorów 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 dominującej341.

4.4.2.3. nadużycie pozycji dominującej przez złożenie wprowadzających 
w błąd oświadczeń przed organami patentowymi

W przypadku pierwszej z kwestionowanych praktyk uwagę zwraca akceptacja 
Trybunału dla tezy, że w pewnych okolicznościach samo ubieganie się o udzielenie 

338 Wyrok TS w sprawie C–457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska, pkt 80.
339 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.
340 Zob. M. Górska, Wyznaczenie rynku właściwego…, s. 179–186.
341 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.
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prawa wyłącznego może uchybiać traktatowym regułom konkurencji. Powyższe 
rozstrzygnięcie odbiega od dotychczasowej praktyki orzeczniczej, która ocenę 
zachowań dysponentów praw własności intelektualnej ograniczała zasadniczo do 
aktów wykonywania tych praw. Trzeba jednak podkreślić, że orzeczenie w sprawie 
AstraZeneca dotyczy specyficznej sytuacji, gdy uzyskanie prawa wyłącznego było 
rezultatem złożenia przez wnioskodawcę mylących oświadczeń. 

W ocenie TS nie ma znaczenia, czy wprowadzenie organów w błąd miało charakter 
umyślny342. Stwierdzenie nadużycia pozycji dominującej dokonywane jest bowiem 
– zgodnie z utrwalonym orzecznictwem – w sposób obiektywny343. Niemniej dowody 
zgromadzone w toku postępowania wskazywały na to, że AZ nie tylko miała 
świadomość, iż jej oświadczenia były w stanie wywołać mylne wyobrażenie organów 
patentowych co do spełnienia przesłanek udzielenia SPC344, lecz także działała 
z zamiarem wprowadzenia ich w błąd345. Jak podkreślił Trybunał, na skarżącej 
– jako przedsiębiorcy dominującym – spoczywała szczególna odpowiedzialność, 
wymagająca tego, by AZ podała do wiadomości urzędów patentowych wszystkie 
informacje niezbędne do ustalenia, który kierunek wykładni przyjąć jako 
podstawę decyzji. Ponadto według TS do stwierdzenia antykonkurencyjnego 
wpływu działania AZ na rynek wystarczyła okoliczność, że złożone oświadczenia 
były w stanie rzeczywiście doprowadzić organy władzy publicznej do przyznania 
prawa wyłącznego, do którego spółka nie miała prawa albo miała prawo na krótszy 
okres346. Fakt, iż w części państw dodatkowe świadectwa ochronne nie zostały 
spółce przyznane, a w innych – zostały unieważnione, nie wpływa 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 wyrażono obawy, iż takie stanowisko może 
doprowadzić do kwalifikacji – na gruncie art. 102 TFUE – praktyki polegającej 
na zgłaszaniu do ochrony rozwiązań o dyskusyjnej zdolności patentowej347. 

342 Wyrok TS w sprawie C–457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska, pkt 63.
343 Ibidem, pkt 74.
344 Ibidem, pkt 79 i 88.
345 Ibidem, pkt 84 i 93.
346 Ibidem, pkt 106 i 112.
347 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 ochrony konkurencji do oświadczeń składanych przez przedsiębiorców 
dominujących wyraża również M. Besen: „AstraZeneca”-Entscheidung des EuGH: Konsequenzen 
für die Missbrauchskontrolle, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, „Praxis im 
Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht” 2013, nr 2, s. 34.
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Scenariusz, w którym z orzeczenia w sprawie AstraZeneca organy ochrony 
konkurencji wywodziłyby zobowiązanie dominanta do wyraźnego poinformowania 
organów patentowych o ewentualnej słabości zgłoszenia, wydaje się jednak 
mało prawdopodobny348. Stan faktyczny omawianej sprawy wykazuje bowiem 
wyraźną specyfikę, a sam TS zaznaczył, że ocena wprowadzającego w błąd 
charakteru oświadczeń złożonych przed organami władzy publicznej powinna być 
przeprowadzona in concreto349. Okolicznościami niepozbawionymi znaczenia są 
m.in. zakres swobodnego uznania tych organów i możliwość weryfikacji informacji 
zawartych we wniosku. Co godne podkreślenia, udzielenie patentu poprzedza 
szczegółowa procedura badania zgłoszeń – przemawia to przeciwko uznaniu 
nieuzasadnionych zgłoszeń patentowych za nadużycie pozycji dominującej350. 

Aby uniknąć wątpliwości, Trybunał podkreślił, że wyrok w sprawie AstraZeneca 
nie oznacza, iż przedsiębiorstwa dominujące muszą być nieomylne w relacjach 
z organami regulacyjnymi351. Orzeczenie pozostawia jednak dużą niepewność 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 przez 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. Jednak 
zdaniem Trybunału 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”352. 

TS zaznaczył wprawdzie, iż przedsiębiorstwo dominujące ma prawo opracowywać 
strategię zmierzającą do ograniczenia spadku sprzedaży swoich produktów, 
lecz działanie to nie może wykraczać poza zakres konkurencji opartej na 
świadczeniach353. Również w tym kontekście zwrócono uwagę na szczególną 
odpowiedzialność spoczywającą na dominancie, która sprawia, że nie wolno 
mu wykorzystywać procedur w celu uniemożliwienia lub utrudnienia wejścia 

348 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.

349 Wyrok TS w sprawie C–457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska, pkt 99.
350 T. Kozieł, Nadużycie procedur regulacyjnych…, s. 45.
351 Wyrok TS w sprawie C–457/10 P, AstraZeneca AB i AstraZeneca plc v. Komisja Europejska, pkt 99.
352 Ibidem, pkt 132.
353 Ibidem, pkt 134.
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konkurentów na rynek. Trybunał dopuścił możliwość obiektywnego uzasadnienia 
opisanego wyżej zachowania, ale stwierdził, że w przedmiotowej sprawie to 
uzasadnienie nie zachodzi354. 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 procedur przewidzianych prawem 
przez przedsiębiorstwa dominujące

Wielu autorów wskazuje, że orzeczenie TS w sprawie AstraZeneca może zachęcić 
Komisję do bardziej agresywnego egzekwowania reguł konkurencji w sektorze 
farmaceutycznym355. Twierdzenie to z pewnością nie jest pozbawione podstaw. 
Szereg zagadnień związanych ze strategicznym wykorzystywaniem patentów 
wymyka się jednak jednoznacznym ocenom, dlatego moim zdaniem w najbliższych 
latach należy spodziewać się kolejnych orzeczeń sądowych dotyczących tej 
problematyki. 

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na włoską sprawę Pfizer, w której 
złożenie przez uprawnioną spółkę wydzielonych zgłoszeń patentowych uznano 
za naruszenie art. 102 TFUE. Bazując na unijnym rozstrzygnięciu w sprawie 
AstraZeneca, krajowy organ ochrony konkurencji stwierdził, że takie działanie 
miało na celu zablokowanie tańszym lekom generycznym dostępu do rynku356. 
Co znamienne, spółka Pfizer nie składała wprowadzających w błąd oświadczeń, 
a 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 ochronnego357. Dodatkowe świadectwo ochronne udzielone w stosunku 
do zgłoszenia wydzielonego skutkowało wydłużeniem ochrony leku Xalatan na 
tych samych zasadach co SPC udzielone w stosunku do patentu podstawowego, 
do którego spółka miała przecież prawo. 

354 Ibidem, pkt 135-138.
355 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.

356 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.

357 D. W. Hull, The application of EU competition law…, 2013, s. 430.
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Z powyższych powodów decyzję poddano w literaturze ostrej krytyce358. 
Zastrzeżenia uwzględnił sąd rozpoznający odwołanie od decyzji stwierdzającej 
nadużycie pozycji dominującej – w konsekwencji uchylono tę decyzję. Sprawa 
nie jest jednak zakończona, ponieważ orzeczenie zostało zaskarżone przez 
włoski organ ochrony konkurencji do sądu wyższej instancji359. Niezależnie od 
ostatecznego rozstrzygnięcia wydaje się, że sprawa Pfizer odzwierciedla możliwe 
trudności związane z oceną wykorzystywania procedur przewidzianych prawem 
przez przedsiębiorstwa dominujące.

Jeszcze przed wydaniem ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie AstraZeneca 
zakończył się interesujący spór między 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 krytyką ze strony doktryny360. W spór 
zaangażowała się KE, która wszczęła dochodzenie. Spółce innowacyjnej zarzucano, 
że przez poszukiwanie ochrony patentowej dla kombinacji substancji czynnej leku 
oryginalnego i dokonywanie zgłoszeń wydzielonych dąży do utworzenia gąszczu 
patentowego, blokującego rozwój techniczny. Spór nie doczekał się sądowego 
rozstrzygnięcia, a dochodzenie prowadzone przez KE zostało zamknięte w 2011 r. 
– ze względu na zawarcie ugody przez strony. Komisja z zadowoleniem przyjęła 
takie rozwiązanie i wyraziła pogląd, że ugoda jest najefektywniejszym sposobem 
na zapewnienie konsumentom dostępu do leku odtwórczego361. W świetle obecnej 
polityki KE w stosunku do ugód patentowych stanowisko to wydaje się nieco 
ironiczne.

358 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.

359 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.

360 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 in the pharmaceutical sector, „Journal of 
European Competition Law & Practice” 2012, nr 5, s. 477–478. 

361 Antitrust: Commission welcomes improved market entry for lung disease treatments, komunikat 
prasowy KE z dnia 6 lipca 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 między prawem własności 
intelektualnej a prawem konkurencji to wciąż aktualne wyzwanie dla organów 
stosujących prawo. Złożone problemy występujące na styku tych dwóch dziedzin 
nie są tematem nowym. Niespotykane jest natomiast zaangażowanie, z jakim 
KE zaczęła zwalczać praktyki przedsiębiorców farmaceutycznych polegające na 
wykorzystywaniu dostępnych możliwości prawnych w obronie własnych interesów 
ekonomicznych. 

Badanie sektorowe ujawniło całe spektrum potencjalnych praktyk antykonku-
rencyjnych, a zgromadzone dane zapewne pozwolą Komisji na wszczęcie jeszcze 
niejednego postępowania. Egzekwowanie reguł konkurencji KE rozpoczęła od 
zachowań najbardziej wątpliwych, lecz trudno przewidzieć, jak daleko posunie się 
w swojej ingerencji i czy wypracowana dotychczas względna równowaga między 
prawem własności intelektualnej a prawem konkurencji zostanie zaburzona. Moim 
zdaniem ważną rolę w tej kwestii będzie miał do odegrania TS. 

Orzeczenie w sprawie AstraZeneca, choć niewątpliwe precedensowe, pozostawia 
wiele pytań bez odpowiedzi362. Liczni komentatorzy wypowiadają się przeciwko 
nadmiernej ingerencji prawa antymonopolowego w odniesieniu do aktów 
strategicznego wykorzystywania praw własności intelektualnej – autorzy ci postulują 
raczej wprowadzenie niezbędnych usprawnień w systemie patentowym363. Pewne 
zmiany są bez wątpienia potrzebne, ponieważ prawidłowe funkcjonowanie rynku 
o tak doniosłej społecznej roli ma fundamentalne znaczenie. Dlatego według 
mnie dobrze się stało, że Komisja wysłała do przedsiębiorców innowacyjnych 
sygnał, iż nie są całkowicie bezkarni, gdy stosują strategie patentowe wymierzone 
przeciwko konkurentom. Mam jednak nadzieję, że organy ochrony konkurencji 
uwzględnią w swoich działaniach specyfikę sektora farmaceutycznego i nie stracą 
z oczu wartości, które przyświecały prawodawcy na etapie ustanawiania systemu 
ochrony wynalazków.

362 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.

363 D. W. Hull, The application of EU competition law…, 2012, s. 478.
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zakOńczenie

Doniosła rola społeczna innowacji farmaceutycznych pozostaje bezspornym 
faktem. Dzięki zaangażowaniu prywatnych podmiotów w niezwykle kosztowne 
i czasochłonne prace badawcze współczesna farmakoterapia pozwala zwalczać 
choroby, wobec których człowiek przez wiele lat pozostawał bezsilny. W najnowszym 
zestawieniu danych dotyczących inwestycji w badania i rozwój opublikowanym 
przez KE364 w pierwszej dziesiątce najważniejszych inwestorów 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 liczba badań nad nowymi 
substancjami zostaje zwieńczona sukcesem, zyski z pojedynczych przełomowych 
leków sprawiają, że branża farmaceutyczna wciąż uchodzi za jedną z najbardziej 
dochodowych. Uzyskanie tak wysokiej stopy zwrotu z innowacji umożliwia czasowa 
wyłączność rynkowa, zapewniana wynalazkom przez prawo patentowe.

Z dzisiejszej perspektywy trudno uwierzyć, iż zaledwie kilka dekad temu światowym 
standardem był zakaz patentowania farmaceutyków. Zdolność patentową wszystkich 
wynalazków, niezależnie od dziedziny techniki, uznano powszechnie 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 i nie oferuje gospodarkom o niższym potencjale innowacyjnym żadnej 
rekompensaty365. Co godne podkreślenia, podobne argumenty podnoszone są 
obecnie w polskiej dyskusji na temat wprowadzenia systemu jednolitej ochrony 
patentowej w UE366. Jego brak z pewnością utrudnia prowadzenie działalności 
wielu przedsiębiorcom, którzy muszą zadowolić się ochroną dostępną na podstawie 
konwencji monachijskiej, pod wieloma względami niedoskonałej. 

Niezależnie od wskazanych 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 uzasadnia się potrzebą 

364 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.

365 Krytycznie na ten temat wypowiada się S. Sołtysiński: O potrzebie reformy…, s. 1043–1069.
366 A. Nowicka, R. Skubisz, Pakiet patentowy…, s. 17–18.
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zrekompensowania czasu upływającego między zgłoszeniem wynalazku do ochrony 
patentowej a wydaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. W zrewidowanej 
konwencji monachijskiej wprowadzono ponadto możliwość patentowania kolejnych 
zastosowań medycznych, np. nowych sposobów dawkowania leku. Wydaje się zatem, 
iż europejskie regulacje prawne zapewniają przedsiębiorcom farmaceutycznym 
skuteczną ochronę ich rozwiązań, a tym samym – realną szansę na zwrot poniesionych 
nakładów i wystarczającą zachętę do kontynuacji prac badawczo-rozwojowych.

Nie ulega wątpliwości, że innowacyjne farmaceutyki wydatnie przyczyniają się 
do stałego podnoszenia poziomu opieki zdrowotnej. Jednak produkty wadliwe 
mogą być dla pacjenta źródłem śmiertelnego zagrożenia, dlatego niezbędne jest 
istnienie unormowań gwarantujących ich bezpieczeństwo i skuteczność. Oprócz 
ustawodawcy w sytuację na rynku farmaceutycznym regularnie ingerują rządy. 
Wydatki publiczne na refundację leków zajmują istotną pozycję w corocznych 
budżetach państw, a z uwagi na proces starzenia się społeczeństw ta kwota 
będzie rosnąć. Szansą na obniżenie kosztów współfinansowania farmakoterapii 
jest pojawienie się na rynku tańszych leków generycznych. Według szacunków 
po dwóch latach od wejścia odpowiedników na rynek ich ceny są średnio o 40% 
niższe od ceny leku referencyjnego przed utratą prawnego monopolu367.

Powyższe czynniki sprawiają, że warunki konkurencji na rynku produktów 
leczniczych są bardzo specyficzne. Do niedawna sektor pozostawał zasadniczo 
wolny od spektakularnych interwencji organów ochrony konkurencji, które 
ograniczały się do kontroli koncentracji przedsiębiorstw i zwalczania barier dla 
importu równoległego368. W ostatnich latach sytuacja uległa jednak gwałtownej 
zmianie. Zwiastunem nowego podejścia była pierwsza decyzja KE dotycząca 
nadużywania pozycji dominującej w sektorze farmaceutycznym, wydana w 2005 r. 
w sprawie AstraZeneca. Kompleksowe dochodzenie sektorowe przeprowadzone 
kilka lat później wykazało, że praktyki mające na celu utrudnienie konkurencji ze 
strony producentów generycznych wcale nie należą do wyjątków. Na podstawie 
zgromadzonych danych Komisja wszczęła szereg postępowań antymonopolowych 
w indywidualnych sprawach. Choć unijna dyskusja na ten temat znajduje się 
dopiero we wczesnej fazie, pierwsze rozstrzygnięcia zaznaczają kierunek, 
w którym może podążać praktyka.

Jak się wydaje, najwięcej uwagi KE poświęca obecnie ugodom patentowym 
zawieranym między przedsiębiorcami innowacyjnymi a przedsiębiorcami 

367 Badanie sektora farmaceutycznego…, s. 10.
368 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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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 
niewykraczających poza zakres wyłączności ważnego patentu. Komisja bez wątpienia 
słusznie twierdzi, iż 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 działaniem zbyt daleko 
idącym. Tak rygorystyczna ocena pomija szereg czynników mogących wpływać 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 i 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 moim zdaniem znaczenie zasadnicze. Abstrahując od podnoszonych 
w doktrynie wątpliwości, czy prawna ochrona wynalazków w ogóle spełnia swoją 
funkcję369, trzeba podkreślić, że udzielanie ochrony rozwiązaniom o niskiej 
doniosłości z pewnością nie stanowi impulsu dla innowacji370. Dlatego zarówno 
środki wdrażane stopniowo w EUP371, jak i wzrost zainteresowania tym tematem 
w doktrynie372 oceniam zdecydowanie pozytywnie.

Interesującym zagadnieniem poruszonym w sprawozdaniu Komisji jest również 
możliwość naruszenia prawa konkurencji przez strategiczne wykorzystywanie 
procedur przewidzianych prawem. Stanowisko to zaaprobował TS w wyroku 
dotyczącym sprawy AstraZeneca. Konkluzja brzmiała następująco: wycofanie 
pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu może stanowić 
nadużycie pozycji dominującej. Powyższe rozstrzygnięcie spotkało się w doktrynie 
ze zróżnicowanym przyjęciem. Część autorów zwraca uwagę, że ze względu na 
specyfikę stanu faktycznego wyrok niekoniecznie oznaczać będzie rewolucję 

369 M. Boldrin, J. C. Allamand, D. K. Levine, C. Ornaghi, Competition and innovation, „Cato Papers 
on Public Policy” 2011, nr 1, s. 111–171.

370 M. A. Heller, R. S. Eisenberg, Can patents deter…, s. 689–701.
371 Recommendations for improving the patent system…, s. 4–5.
372 Zob. M. Schankerman, Improving patent incentives and enforcement, „Journal of Intellectual 

Property Law & Practice” 2009, nr 11, s. 798–808.
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w orzecznictwie373. Nie wydaje się prawdopodobne, by 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, a przede wszystkim – prawo 
podstawowe gwarantujące każdemu dostęp do wymiaru sprawiedliwości374. Wyrok 
Sądu Pierwszej Instancji w sprawie ITT Promedia375, wydany ponad 15 lat temu, 
pozostaje jedynym rozstrzygnięciem, w którym rozważano możliwość nadużycia 
pozycji dominującej przez drapieżcze prowadzenie sporów sądowych. Jak 
wskazuje się w literaturze, ustalenia poczynione przez Komisję w trakcie badania 
sektorowego mogą się przyczynić do wznowienia dyskusji na omawiany temat376. 
Moim zdaniem istnieje jednak niewielka szansa na to, aby w najbliższych latach 
intensyfikacja prac nad tym złożonym problemem stała się faktem.

373 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.

374 S. Dudzik, Procesowe nadużycie prawa…, s. 25.
375 Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie T–111/96, ITT Promedia NV v. Komisja 

Wspólnot Europejskich, ECR 1998, s. II–2937, pkt 55–58.
376 S. Vezzoso, Towards an EU doctrine…, s. 521–522.
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