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Høring vedr. EU-Kommissionens forslag til ændring af forordning nr. 469/2009 om det supplerende

beskyttelsescertifikat for lægemidler (COM(2018) 317)

Dl og Lif takker for muligheden for at sende foreningernes bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til

ændring af forordning nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler {COM{2018)
317).

EU skal bevare sine ambitioner om innovation som drivkraft for euro æisk vækst og beskæftigelse

Et robust, pålideligt og håndhævelseseffektivt IPR-system udgør en essentiel hjørnesten i de ramme il år,
der er grundlaget for europæisk og dansk velstand. IPR-systemets incitamenter er afgørende for, at

virksomheder foretager massive investeringer i innovation, forsknin  og udvikling af produkter og processer,

som fører til teknologiske fremskridt og bidrager til imødegåelse af fælles udfordringer som forebyggelse,
behandling og helbredelse af sygdomme.

Ko missionen har i sin EU 2020-strate i promoveret Innovation Union som et centralt initiativ, h or det er

et centralt element, at EU i langt højere grad skal skabe vækst o  arbejdspladser ved øget privat forskning.
De ambitioner understøttes af empiriske studier, som påviser en signifikant positiv sammenhæng mellem

IPR, innovation, vækst og beskæftigelse, hvor tiltrækningen af højtkvalificeret arbejdskraft smitter positivt af
på bes æftigelse i produktion og i servicefa 1.

For Danmarks vedkommende er IPR en hovedårsag til, at vores virksomheder er blandt de globalt førende på

en række teknologiske områder, og at vi i dag er en førende life sicience-nation. Den tidsbegrænsede

markedseksklusivitet, der følger af IPR, er afgørende for, at investeringer i ud iklingen af nye terapier er

økonomis  rentable. Med indførelsen af SPC-beskyttelse har EU banet vej for at genskabe balancen i

incitamenterne, så der behørigt tages højde for, at der forud for lanceringen af nye lægemidler pågår et
mangeårigt omkostningsfuldt forsknings- og udviklingsforløb, som efterfølges af processer med

myndighedsgodkendelser og markedsføringstilladelser.

Effektiv SPC-beskyttelse styrker danske innovative og forskningsbaserede lægemiddelvirksomheders
incitamenter til udvikling af nye terapier. Det er stærkt medvirkende til, at:

• Danmark har en række globalt konkurrencedygtige lægemiddelvirksomheder.

• Der til stadighed er en stor underskov af SMV er o  start-ups inden for life science.

• Vi kan tiltrække højtkvalificeret arbejdskraft, som bidrager til, at vi kan fastholde vores førerposition.

1 E sempel is Joint study by the European Patent Office and The European union Intellectual property Office:
Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union , 2016.
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• Life science virksomhederne ha de i 2015 egen forskning for godt 12,5 mia. kr. Det svarer til knap en

tredjedel af al forskning udført i dansk erhvervsliv.

Danmarks globale førerposition inden for life science-området kan i høj grad tilskrives, at der er skabt et

kompetiti t innovativt forskningsmiljø med højt kvalificeret arbejdskraft i virksomheder, som afsætter på det
globale marked. Eks ortindtægter fra markeder uden for EU er af væsentlig betydning for finansieringen af

nye forskningsprojekter.

Samtidig er de innovative og forskningsbaserede virksomheder - og deres produktudvikling - en

forudsætning for den  eneriske o  biosi ililære produktion, som bidrager til at imødekomme den stigende

efterspørgsel på læ emidler. Den erkendelse har bredt sig til en række af EU s globale samhandelspartnere,

som har introduceret SPC-lignede beskyttelsesforanstaltninger eller har noget tilsvarende undervejs.

Afgørende for at opretholde Europas innovations- og konkurrenceevne

Dl og Lif mener, at EU skal fastholde sine ambitioner om at være en global innovation hub, der med

tidssvarende og effektive rammevilkår for IP-beskytte Ise promoverer forskning og udvikling og deri ennem

skaber vækst og tiltrækker h jtkvalificeret arbejdskraft. Danske erfaringer viser, hvordan national praksis kan

sikre, at konkurrencedygtige, innovative og konkurrencebaserede lægemiddelvirksomheder kan

sameksistere med generiske og biosimilære  irksomheder.

Disse ambitioner bør fortsat afspejles i EU s indgåelse af frihandelsaftaler, hvor I R spiller en væsentlig rolle
og medvirker til at løfte niveauet for beskyttelse og håndhævelse blandt vores samhandelspartnere.

SPC blev introduceret for at holde de europæiske rammevilkår for IPR på et globalt konkurrencedygti t
niveau, og eftersom andre vækstregioner pt. udvikler deres innovative økonomier, er incitamenter vigtigere

end nogensinde før. Introduktion af en femårig SPC-periode er fx et centralt element i Kinas planer om at

tilpasse sig et europæisk niveau for beskyttelse af innovation og samtidig understøtte væksten af deres lokale

innovative lægemiddelindustri. Såfremt incitamentsstrukturen for lægemidler i EU svækkes,  il der være en

større risiko for, at små og mellemstore virksomheder i den danske og europæiske life science-klyn e enten

vil slå fejl eller flytte til markeder, hvor deres IPR er bedre beskyttet.

Der er endvidere en stor risiko for at investerin er fra store lægemiddelvirksomheder vil søge ud af Europa,

mod vigtige markeder i de mest innovative globale regioner. Investeringer og højtkvalifikations-jobs vil
dermed gå tabt, og det betydelige økonomiske fodaftryk, som den innovative lægemiddelindustri bidrager
med både i Danmark og Europa, kan være i fare.

Forslaget om SPC manufacturing waiver underminerer IPR og går imod EU's ambitioner

Dl og Lif finder, at Kommissionens forsla  om en manufacturing waiver for export purposes hverken gavner

fælles europæiske eller danske ambitioner om at tage globalt lederskab og øge vækst og beskæftigelse
gennem innovation, forskning og udvikling.

Forslaget hviler på en grundpræmis om, at EU, hvis forslaget realiseres, vil kunne tiltrække og opbygge en

globalt konkurrencedygtig generisk og biosimilær produktion af lægemidler.
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• Kommissionens forslag og dets begrundelser virker i høj grad at  ære funderet på en enkelt ra port

{Charles Ri ers)  der fra mange sider er kritiseret2 for at indeholde flere regnefejl og være baseret på
hemmeligholdte data3. Kommissionen forholder sig selektivt til  en foreliggende kritik af rapporten og
ignorerer, at den er baseret på antagelser, der forekommer svært genkendelige.

• Oplysninger om SPC-lignende systemer i andre lande, herunder i Rusland og Kina er ikke korrekt angivet.

Det anføres i fodnote 12 på side 3 i Kommissionens forslag, at Rusland og Kina ikke har SPC beskyttelse.

Dette er ikke korrekt i forhold til Rusland, som har 5 år SPC beskyttelse og unøjagtigt i forhold til Kina,
som pt. er i gang med at indf re et pilotprojekt med en fem års beskyttelsesperiode. For Brasilien udløber

et patent senest af 20 år fra indlevering eller 10 år fra udstedels , der ed bli er patentudl b for nogen
produkter i Brasilien stort set lig med SPC udløb i Europa. Med disse nævnte korrektioner, er Indien det

eneste tilbageværende eksempel i kommissionens forslag.

• De oplysninger, der ligger til grund for Kommissionens forslag, forbigår at kortlægge hvor og under hvilke

omstændigheder, generisk og biosimilær produktion finder sted uden for EU. Det er påfaldende, da

sådanne oplysninger bør være helt centrale for vurderingen af mulighederne for at tiltrække

konkurrencedygtig generisk og biosimilær produktion til EU. Det skal na nlig ses i lyset af, at det efter
forslaget vil være muligt at opretholde væsentlige dele af den videntunge produktion uden for EU.

• Kommissionen omtaler som et af hovedargumenterne for forslaget, at man gerne vil understøtte den

generiske og biosimilære industri til at være klar til en patentkløft i 2020. Denne omtalte patentkløft er
svær at genkende, når man læser Copenhagen Economics afsnit om Blockbusters4. Produktion af de

aktive lægemiddelstoffer, som indgår i generisk og biosimilær produktion, forudsætter en omfattende

kapacitetsopbygning i et omfang, der ikke ses at være til stede i EU i dag. Reelt betyder det, at EU-

Kommissionen med det fremsatte forslag ikke vil kunne indfri sine ambitioner om at bidrage med
jobskabelse af højtkvalificeret arbejdskraft inden for generisk og biosimilær produktion - i særdeleshed
ikke i forbindelse med den i forsla et omtalte patentkløft i 2020.

• Forslaget undlader at forholde sig til, at det i realiteten er interne nationale forhold i de enkelte EU-

lande, der er afgørende for, hvornår der sker lancering af generisk substitution. Således er det i Danmark

normal praksis, at substitution sker straks efter SPC-udløb. Det opretholder en balance med

markedsadgang for såvel innovative og forskningsbaserede pharma-virksomheder som de generiske og
biosimilære virksomheder.

• 1 lyset af o enstående finder Dl og Lif det berettiget at rejse t ivl ved om forslagets nødvendighed,
herunder om det opfylder kriterierne for subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne.

Derudover er forslaget på en række områder formuleret, så det giver anledning til uklarhed og usikkerhed
om hensigten med forslaget og, hvad der skal gælde:

• Definitionen af manufacturing er meget bredt formuleret og tillader fx, at produktionen af de aktive

stoffer sker uden for EU og i porteres med henblik på færdigbehandling, hvorefter produktet kan
eksporteres under undtagelsen. Produktion af de aktive stoffer i generiske produkter og af biosimilær

produktion forudsætter imidlertid store investeringer og nødvendig kapacitetsopbygning indenfor EU,
hvis forslaget skal leve op til sine målsætninger om at løfte jobskabelsen af højtkvalificeret arbejdskraft.
Betydningen af denne forudsætning er imidlertid ikke klar.

2 QuintilesIM S- Assessing Ihe impact of proposals for a Supplementary Protection Certificate (SPC) Manufacturing Exemption in the EU
fra 2017 og Pugatch Consilium: UNINTENDED CONSEQUENCES fra 2017
3 Office of Health Economics, Review of CRA's Report  Assessing the economic impacts ot changing exemption  rovisions during patent
and SPC protection in Europe" fra 2018
* Copenhagen Economics - Study on the economic impact of supplementary protection certificates, pharmaceutical incentives and rewards
in Europe 2018, afsnit 5.2 side 312
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• Formålet med forslaget er at stille EU-baserede generika og biosimilære virksomheder lige i

konkurrencen om markeder uden for EU, h or SPC (eller anden tilsvarende beskyttelse) ikke er i kraft.

Bestemmelsernes konkrete formulering rejser imidlertid tvivl om:

• Hvorvidt man inden for EU vil kunne producere til lager (stockpiling) med henblik på at lancere i EU
dag ét efter SPC-beskyttelsens ophør.

* Hvorvidt produktion med henblik på eksport vil kunne reimporteres til EU efter SPC-
beskyttelsesudløb. Forslagets formulering af en ny Article 4, 4.,  b), kan læses sådan, at der ikke

længere foreligger en krænkelse når certifikatet er udl bet. Dermed kan man i praksis have generisk

produktion i EU i SPC ets  yldi hedsperiode, og derefter re-importere til EU efter SPC-udløb- uden
endda at nå destinationslandet uden for EU.

Begge tilfælde vil være væsentligt mere vidtgående indgreb i 1 R end den foreliggende fremstillin  giver
indtryk af.

• Der er tale om en undtagelse til IPR-beskyttelsen, som giver anledning til at rejse spørgsmål om

Kommissionens standhaftighed over for yderli ere forslag under forhandlingerne, der vil underminere

IPR og dermed essentielle rammevilkår for europæiske virksomheders innovation, forskning og

udvikling.

Indsatsområder til de forestående forhan linger om forslaget

Dl og Lif opfordrer til, at regeringen opretholder den tætte kontakt med centrale interessenter således at vi

løbende kan bidrage i forhandlingsprocessen.

Det er Dl s og Lif s opfattelse, at danske interesser bør fokusere på at inddæmme forslagets negative effekter

for dansk og europæisk forskningsbaseret innovation og samle sig om følgende indsatsområder:

• Undtagelsen bør ikke gælde for verserende ansøgninger

Selvom det er positivt, at forslaget ikke  ælder for udstedte SPCer, bør det heller ikke gælde, hvor der
verserer ansøgninger om SPC, da det i realiteten fratager ansøgeren en rettighed. Som forslaget er

formuleret,  il det føre til fragmentering og uens implementering af loven, da undtagelsen vil få effekt land
for land baseret på tilfældigheder, såsom  ariation i sagsbehandlingstiden hos de nationale
patentmyndigheder, som står for SPC-udstedelse. Desuden er der forskellig national praksis for hvor tæt på

patentudløb udstedelsen af SPC sker.

Det er derfor essentielt, at undta elsen ej heller bør gælde, når der verserer en SPC-ansøgning til et produkt,

h ortil der er udstedten markedsføringstilladelse.

• Undtagelsen bør eksklusivt gælde for fremstilling til  ksport uden for EU

Dl og Lif opfordrer til at justere forslaget med henblik på at skabe fornøden klarhed og forudsigelighed i
forslagets konsekvenser og samtidig hindre yderligt skadeliggørende præcedens. Det kan fx konkret  øres i

forslaget til en ny Article 4,4., (b): "That the placing on the market, import orre-import ofthe product might

infringe the certificate referred to in that paragraph, where that certificate applies".
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• Klarere definition af  manufacturing 

Forslaget åbner for at den essentielle del af generika og biosimilær produktion eksempelvis fortsat kan findes
sted uden for EU  h ilket er i modstrid med forslagets intentioner. Dl og Lif opfordrer til, at der justeres i
definitionen af manufacturing, så den i højere grad efterlever formålet om at få den produktion til EU, der

kræver højtkvalificeret arbejdskraft og produktionskapacitet.

• Der bør pålægges producenterne af generisk og biosimilær produktion under undtagelsen at bære

bevisbyrden for overholdelse af betingelserne for undtagelsen. Krænkelser o  overtrædelser af SPC og

undtagelsen, herunder tidlig lancering inden SPC-udløb, skal være pålagt direkte sanktioner over for

producenten eller importøren.

• Undtagelsen i forslaget bør ikke føre til yderligere underminering af iPR (fx procespatenter)

En realisering af intentionerne bag forslaget skal ske uden yderligere at kompromittere IPR-systemet.

• Transparens

Den foreslåede transparensprocedure bør indeholde længere frister for notifikation til nationale

myndigheder forud for produktionen.

Dl og Uf står naturligvis til rådighe  for at uddybe ovenstående

Med venlig hilsen

Thomas Klit Christensen
Juridisk chefkonsulent
Lif

Chefkonsulent
Dl - Dansk Industri
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