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ABSTRACT 
REVERSE PAYEMENT SETTLEMENTS IN THE PHARMACEUTICAL SECTOR 

 
The purpose of this thesis is to outline and analyse the rather new reverse payment set-

tlements in the pharmaceutical sector regarding to if this way of arranging patent settlements has 

as their object to prevent, restrict or distort competition and therefore, inherent with the EU com-

petition law and more specifically Article 101 TFEU. Moreover, the thesis will analyse the impact 

of these arrangements on the incentives to innovate in the industry by using a modified industrial 

economic interaction paradigm to measure the dynamic performance.  

High numbers of blockbuster medicines reaching their molecule patent expiration dates 

and the lack of new products in the pipeline has created a market were generics are not easily let 

into the market. The originators are now enforcing their process patent on the generics more often. 

These interactions lead to the out of court settlements where the patent holder pays the generic to 

“respect” their process patents and stay out of the market. These kinds of settlements are now 

known as reverse payment settlements or as pay for delay agreements.  

The European Commission took the action of investigating the sector regarding this matter and 

finalized a sector report in 2009. In extension to this report the Commission opened cases against 

Lundbeck, Johnson & Johnson, and Servier all with the result of having their object to restrict 

competition. Whether these cases or in general reverse payment settlements truly are restricting 

the competition by their object is analysed more closely in this thesis.  

The economic analysis is based on a modified SCP-paradigm using evolutionary econom-

ics. The endogenous dynamic factors mechanisms, selection, variation, and transmission is affect-

ed by the exogenous reverse payment settlements. The results of these interaction leads to the 

dynamic performance, which can tell how the incentives to innovate are affected by these new 

kind of patent settlements and further more how the variation is affected if the Commission sticks 

to its object approach. In this thesis it is concluded that the dynamic performance varies depending 

on what the results would have been if the parties had litigated. To this different presumption was 

taken. The main finding is that in some cases where the Commission takes a object approach will 

have a negative impact on the incentive to innovate and therefore, harming the dynamic efficiency 

in the long run.  

The final discipline of this thesis was conducted through a legal policy analysis, which 

seeks to reflect on the knowledge obtained in the legal and economic analysis. The question that 

sought to be answered is whether an alternative legal approach would be more beneficial when 

considering the results from the economic analysis. The answer to this is that an effect approach to 

the settlements whom by their first glans cannot be set to restrict competition by object would be 

more dynamic efficient when is comes to the incentive to innovate. Other changes that could have 

a positive affect would be changes in the patent system and changing the length of process patents 

so that they cannot be used strategically to restrict future competition.  
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1. PRÆSENTATION AF PROBLEMSTILLING  
1.1 INDLEDNING  

Interessen for medicinalsektoren, og i særdelshed forholdet mellem originalproducenterne af 

innovativ medicin samt de generiske producenter, er et højaktuelt emne for både de amerikan-

ske og europæiske konkurrencemyndigheder. Af denne grund var det for undertegnede nær-

liggende at vælge et emne, der er højaktuelt og som vil føre en masse debat med sig i de næ-

ste mange år. 

 

Som følge af finanskrisen og deraf nationalstaternes stramme budgetter, er der både i USA og 

EU blevet rettet ekstra opmærksomhed mod medicinalindustrien og de tendenser, der har 

fundet sted i industrien mellem spillerne på markedet de sidste par år. Medicinalindustrien 

gennemgår signifikante forandringer, da flere blockbuster lægemidler1 enten har mistet eller  i 

disse år er ved at miste deres patenter. Derudover har det vist sig at være mere end svært for 

originalproducenterne2 at erstatte gamle produkter med ny innovativ medicin trods øgede 

investeringer i R&D3. Kombinationen af bl.a. disse faktorer har betydet at originalproducen-

terne er blevet mere afhængige af deres etablerede lægemidler på markedet og af denne grund 

muligvis forsøger at forlænge deres patenters levetid ved indgåelsen af aftaler med generiske 

producenter, der kan have den konsekvens, at de generiske producenter udskyder deres ind-

træden på markedet.4  

 

EU-Kommissionen, der har interesse i at opretholde en effektiv konkurrence samt øge forbru-

gervelfærden, har derfor kastet sig over disse aftaler for at finde frem til om de givetvis 

hæmmer og begrænser konkurrencen. På baggrund af industriens væsentlige betydning for 

befolkningens helbred igangsatte EU-Kommissionen en undersøgelse af sektoren, der i 2009 

resulterede i en endelig rapport5, som skulle give indsigt i forholdene - hovedsageligt mellem 

originalproducenterne og de generiske producenter - samt give EU-Kommissionen materiale, 

der kunne bruges ved eventuelle sagsanlæg. 

I 2013 og 2014 offentliggjorde EU-Kommissionen afgørelser i tre sager vedrørende disse 

former for aftaler mellem originalproducenter og generiske producenter.6 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Produkter, der har en årlig omsætning på mere end US$ 1 milliard og som udgør en betydelig del af salgsprofitter for de store 
original producenter. 
2 Patenthaver 
3 Research & Development (Forskning & Udvikling) 
4 ”Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report” 
5 ibid. 
6 Lundbeck, Johnson & Johnson, Servier 
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1.2 PROBLEMFELT OG EMNEVALG 

Det centrale omdrejningspunkt for denne afhandling er selve den aftaleform, hvori der indgår 

en værdioverførsel fra originalproducent og samtidig patenthaver til den generiske producent, 

der til gengæld begrænser sine aktiviteter og forsøg på at indtræde på markedet. Denne aftale-

form kan betragtes som værende ulogisk i sammenhæng med originalproducentens besiddelse 

af patent, der i sig selv har til funktion at være ekskluderende. Disse aftaler har derfor fået 

tilnavnet, ”reverse payment settlements” også kaldet ”pay for delay agreements”.  

Dette problemfelt vil blive anskuet i et juridisk og økonomisk perspektiv, der skal belyses og 

analyseres ved hjælp af den retsdogmatiske metode samt ved økonomisk teori, hvor disse 

reverse payment settlements påvirkning på innovationen og konkurrencen søges belyst via 

brugen af industriøkonomisk teori anlagt en evolutionært økonomisk tilgang.  

1.3 PROBLEMFORMULERING 

1.3.1 JURIDISK PROBLEMFORMULERING 

I hvilket omfang begrænser medicinalvirksomhedernes brug af reverse payment settle-

ments konkurrencen ud fra aftalens object, jf. Artikel 101 TEUF? 

1.3.2 ØKONOMISK PROBLEMFORMULERING 

Hvorvidt hæmmer eller styrker tilstedeværelsen af reverse payment settlements incitamentet 

til at innovere i medicinalindustrien?  

 

1.3.2 RETSPOLITISK PROBLEMFORMULERING 

Hvilken tilgang bør EU-Kommissionen tage hvad angår reverse payment settlements? 

• Er der brug for ændringer i patentsystemet?  

 

1.4 SYNSVINKEL 
Problemstillingen vil blive betragtet ud fra en overordnet samfundsøkonomisk vinkel, da af-

handlingen søger at belyse, hvorvidt EU-Kommissionens object tilgang til reverse payment 

settlements er korrekt og hvilke indvirkninger dette har på innovationen, konkurrencen og 

forbrugerne i de tilfælde hvor reverse settlements enten er til stede eller ej.  

1.5 METODE 

1.5.1 JURIDISK METODE 

I afhandlingen vil der blive gået i dybden med reverse payment settlements og hertil søges der 

at blive foretaget en bearbejdet og dybtgående analyse af problemformuleringen. Dette søges 
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udført ved en juridisk analyse, der skal gennemføres på baggrund af den retsdogmatiske me-

tode samt brugen af læren om retskilder.  

 

Reverse payment settlements, er relativt nyt i EU regi og giver derfor EU-konkurrenceretten 

nogle uforudsete udfordringer. Af denne grund er der hverken meget viden at hente eller 

domspraksis, da man ikke havde forudset, at den allerede etablerede konkurrence samt patent-

struktur kunne skabe grundlag for disse typer aftalers eksistens. På grund af den speciale situ-

ation som EU er havnet i vil analysen derfor blive forsøgt belyst og analyseret ved brug af 

EU-Kommissionens nylige afgørelser, der på baggrund af Rfo 1/2003 giver EU-

Kommissionen kompetencer til at anvende konkurrencereglerne og pålægge bøder.7 

1.5.1.1 RETSKILDELÆREN 

Retsvidenskabens teori om retskildelæren er en vigtig komponent sammen med retsdogma-

tikken, for at kunne foretage sig en korrekt juridisk analyse.8 Retskildelære er læren om rets-

kildernes (normernes) indhold, prioritering, forpligtende virkning og politiske legitimation. 

Dermed sagt er retskildelæren læren om hjemmel.  

Retskilderne kan opdeles i regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur.9 

1.5.1.2 DEN RETSDOGMATISKE METODE 

Al jura handler om hjemmel og retsfølge og for at kunne udlede gældende ret skal alle på-

stande have hjemmel. Måden man løser et juridisk problem, er ved at stille spørgsmålet, hvad 

er gældende ret (de lege lata). For at kunne besvare dette spørgsmål tilfredsstillende gør man 

brug af retskilderne.10 Forskellen mellem retskildelæren og retsdogmatikken er, at der i rets-

dogmatikken heller ikke er rangorden blandt retskilderne, men at der findes en rækkefølge 

blandt dem. Det er der for at sikre at man udleder gældende ret på samme måde som domsto-

lene. På den måde sikrer man at enhver gør brug af samme forforståelse samt fortolkningsstil. 

Hermed er en retsdogmatisk analyse kun valid, hvis juridisk metode er blevet fulgt.11  

 

Formålet med kapitel 2 vil være at fastlægge gældende ret vedrørende reverse payment 

settlements. Dette gøres så vidt muligt ved at systematisere, beskrive og fortolke/analysere de 

relevante retskilder, således at man opnår en retsdogmatisk fremstilling. 

 

I nærværende afhandling vil de retskilder, der er med til at udlede gældende ret for reverse 

payment settlements vedrøre den retsdogmatiske fremstilling.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Fejø & Ølykke (2014), side 558 
8 Nielsen & Tvarnø (2008), side 38 
9 ibid, side 28 
10 ibid.  
11 ibid. side 31-32 
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De vigtigste retskilder for nærværende afhandling er regulering og retspraksis. Derfor vil den 

juridiske del af afhandlingen også have sin hovedvægt herpå, hvorimod retssædvaner og for-

holdet natur ikke vil blive behandlet yderligere i denne afhandling.  

 

Da området som denne afhandling kommer til at beskæftige sig med er en relativ ny problem-

stilling i EU vil opgavens problemformulering søges besvaret ved at behandle Artikel 101 

TEUF samt redegøre for Kommissionens tilgang til reverse payment settlements ud fra de 

undersøgelser de har foretaget sig af medicinalindustrien.  

Konsekvensen af denne nye problemstilling er desuden at der endnu ikke findes retspraksis 

fra domstolene på området vedrørende reverse payment settlements. Derfor vil retspraksis 

ikke indgå direkte i nærværende afhandling. Der vil dog blive benyttet afgørelser i det omfang 

hvortil det giver mening for forståelsen og sammenhængen at anvende i forhold til klarlæg-

ningen af reverse payment settlements.  

 

Den juridiske analyse samt diskussion vil derfor udover anvendelsen af Artikel 101 TEUF 

anvende de Kommissionsafgørelser, der er blevet offentliggjort vedrørende reverse payment 

settlements. Dette betyder at følgende Kommissionsafgørelser anvendes: 

• Kommissionens afgørelse om Lundbeck 

• Kommissionens afgørelse om Servier 

• Kommissionens afgørelse om Johnson & Johnson 

 

Da der fra Kommissionens side endnu ikke er blevet offentliggjort officielle juridiske doku-

menter vedrørende disse sager må afhandlingen i stedet bero på de offentliggjorte pressemed-

delelser fra Kommissionen.12 Disse Kommissionsafgørelser understøttes derudover af Kom-

missionens undersøgelse af medicinalindustrien, der udmønter sig i ”Pharmaceutical Sector 

Inquiry Final Report”. Denne dybdegående rapport, der udkom i sin endelige form i 2009, er 

siden da hvert år blevet efterfulgt af monitoreringsrapporter, der skal give overblik over indu-

strien og dens trends vedrørende patentforligsaftaler. Af denne grund vil der i nærværende 

afhandling også blive gjort brug af den seneste monitoreringsrapport, nemlig ”4th Report on 

Monitoring of Patent Settlements”.13  

 

Kommissionens afgørelser omhandler om der finder en begrænsning af konkurrencen ud fra 

aftalens object. Derfor vil en analyse af Kommissionens afgørelser have til hensigt at skabe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Ved afhandlingens afsluttende fase offentliggjorde Kommission efter mere et års ventetid afgørelsen vedrørende Lundbeck. 

Ved afhandlingens afslutning frigav Af denne grund har der ikke være tid nok til at anvende EU-Kommissionens endelige argu-

mentationer fra den frigivet afgørelse til fulde. Derfor er afgørelsen kun blevet anvendt i yderst begrænset omfang. 
13 Ved påbegyndelse af det juridiske kapitel var der kun udgivet frem til den fjerde monitoreringsrapport 
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klarhed over hvilke betingelser, der gør sig gældende i de forskellige afgørelser og sammen-

holde dem med Artikel 101 TEUF og retspraksis på området, der muligvis berører de samme 

betingelser uden at være en reverse payment settlement, samt at klarlægge om Kommissio-

nens tilgang er korrekt.  

1.5.1.3 FORHOLDET MELLEM EU-RET OG NATIONALRET 

I dansk ret spiller EU-baggrunden en så stor en rolle, at fortolkningsproblemer typisk bliver 

løst ved en kombination af danske og EU-retlige synspunkter. De nationale domstole har da 

også fået pålagt sig en pligt om at EU-konform fortolke, således at man fortolker EU-retten 

ind i national ret.14 Dette gøres ved at sammenligne EU direktiver med national lov. Hvis 

direktiverne er blevet vedtaget og offentliggjort, men samtidig også er tilstrækkeligt præcist 

formuleret, opnår man en tilfredsstillende EU-konform løsning.15 Det er ikke alle direktiver, 

der har direkte virkning og derfor gælder det ikke i medlemsstat, hvis ikke det er blevet ratifi-

ceret. Der findes dog et loyalitetsprincip16 i artikel 10 i TFEU som man som medlemsstat skal 

tage højde for, samt at pligten til at EU-konform fortolke gør, at direktiver er forpligtende for 

medlemsstaterne når det kommer til EU målsætning. Hermed gælder EU-konform fortolkning 

altså for alle medlemsstater og dermed også for nationale administrative myndigheder samt 

nationale domstole.17 

EU-domstolen har derudover i C-6/64, Costa v ENEL og dertil senere afsagte domme fastsat 

at tilstrækkeligt præcise traktatbestemmelser, forordninger og tilstrækkeligt præcise direktiv-

bestemmelser har direkte og bindende virkning og gælder derfor selvom det ikke er blevet 

indført i den enkelte medlemsstat. EU-retten har derfor forrang for nationalretten.18   

 

Da EU-retten har forrang for national ret vil der i afhandlingen blive gjort brug af Artikel 101 

TEUF, der regulerer aftaler mellem virksomheder. Den EU retlige tilgang giver også den 

bedst mulige besvarelse af problemformuleringen, da problemstillingen vedrører hele det 

indre marked.  

1.5.1.4 EXISTENCE & EXERCISE 

Et andet vigtigt aspekt for afhandlingens forståelse, er sondringen mellem existence og exer-

cise. Denne sondring er nødvendig at forstå, da afhandlingens problemformulering vedrører 

revese payment settlements, der er blevet navnet på de patentforligsaftaler, hvor der finder en 

værdioverførsel sted fra patenthaver til den generiske producent.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Nielsen & Tvarnø (2008), side 205 
15 ibid. side 139 
16 Case 14/83 
17 Nielsen & Tvarnø (2008), side 138 
18 ibid. side 136 
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EU-retten berører ikke de ejendomsretlige ordninger som nationalstaterne fastlægger, jf. Arti-

kel 354 TEUF. Dette betyder at EU-retten ikke påvirker de betingelser og procedurer, som 

gælder ved opnåelse og tildeling af f.eks. patent. Dvs. at i EU som pt. består af 28 medlems-

lande, hver især står for tildeling af patent.19  

Et patent kan søges i mange forskellige lande eller samlet for et geografisk område. Det mest 

normale for en dansk patentansøger vil være at søge hos den danske patentmyndighed, da 

dette vil være den hurtigste, nemmeste og billigste måde at få vurderet sin patentansøgning. 

Samtidig betyder det også at vedkommes patentansøgningsdato fra den nationale myndighed 

følger med, hvis patentansøgeren senere (inden for et år) vælger at søge patent i et større geo-

grafisk område, såsom hos det europæiske patentkontor (EPO). 20 

 

Forholdet mellem EU-retten og de nationale ejendomsrettigheder ændrer sig, når det vedrører 

selve udøvelsen (exercise) af patentet på det indre marked, da TEUF regulerer f.eks. konkur-

rencebegrænsende aftaler og f.eks. udnyttelse af dominerende stilling. Dette har altså betyd-

ning for patenthaver på den måde, at selvom eneretten er opnået kan der stadig være be-

grænsning på denne eneret.21  

Udtrykket ”existence” blev første gang anvendt i Parke, Davis dommen22, hvor der tidligere i 

stedet var blevet anvendt ordet ”grant”, der kan spores tilbage til Consten og Grundig dom-

men.23 Parke, Davies dommen bekræftede her distinktionen mellem ”grant” og ”exercise”, at 

et patent i sig selv blot var en juridisk status, der var blevet tildelt af en medlemsstat. Hertil 

brugte Domstolen ordet ”existence” for at klarlægge ordet ”grant”. Domstolen gjorde det 

samtidig klart at selv rettigheden ikke blev påvirket af begrænsningerne i Artiklerne 101 

TEUF. Men Domstolen tilføjede, at udøvelsen (”exercise”) af rettigheden tildelt af medlems-

staten ikke vil være i konflikt med Artikel 101 TEUF, hvis ikke f.eks. aftalen er i strid med 

Artikel 101 TEUF.24  

Domstolen kan siges at have markeret tre juridiske kategorier ed dommen i interaktionen 

mellem ejendomsrettigheder og EU-konkurrenceret. Den første kategori drejer sig om ”exi-

stence”, som altså var under medlemsstaternes bemyndigelse og ikke blev berørt af Artikel 

101 TEUF. Den anden kategori, der blev etableret var de ”tilladte udøvelsesformer”, ”exerci-

se”, der var tilladte i en kombination af de rettigheder tildelt af ejendomsretten og de be-

grænsninger som Artikel 101 TEUF pålægger. Den tredje og sidste kategori omhandler de 

”forbudte udøvelsesformer”, der defineres af Artikel 101 TEUF.25 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Keeling (2003), side 51 
20 Rosenmeier & Schovsbo (2013) 
21 Keeling (2003) 
22 Sag 24/67, Parke, Davis 
23 Sagerne 56 og 58/64 
24 Anderman & Schmidt (2011), side 20 
25 Anderman & Schmidt (2011), side 20 
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1.5.2 ØKONOMISK METODE 

I afhandlingens økonomiske del søges der på baggrund af den juridiske analyse, at finde svar 

på hvad der sker med konkurrencen og incitamentet til at innovere. Dette vil ske via en analy-

se af forholdet mellem originalproducenten og den generiske producent på markedet.  

Analysen anvender det industriøkonomiske Structure-Conduct-Perfomance-paradigme (SCP-

paradigme), der vil dog blive inddraget en udvidet fortolkning, da den bygger på samspillet 

med den retsdogmatiske analyse, hvor altså reverse payment settlements involveres.  

 

Med udgangspunkt i SCP-paradigmet, der blev etableret af Havard-økonomen Edward Mason 

(1939,1949)26, for at kunne vurdere de forskellige markedsformer i den neoklassiske teori og 

senere videreudviklet af blandt andre Joe S. Bain (1959)27, vil nærværende afhandling gøre 

brug af den neoklassiske metode dog i interaktion med økonomisk evolutionær teori og 

Schumpetertesen, da der ønskes en udvidet og dynamisk tilgang til SCP-paradigmet, for på 

den måde at kunne besvare opgavens økonomiske problemstilling.  

Derfor vil de økonomiske faktorer i SCP-paradigmets modificerede udgave blive påvirket 

eksogent af reverse payment settlements, hvor denne aftaleform vil påvirke paradigmet. 

 

Interaktionen og inddragelsen af den økonomiske evolutionære teori bunder i at den neoklas-

siske teori kun giver en statisk konkurrencebeskrivelse af de forskellige markedsformer og 

derfor kun i et tværsnitsperspektiv.28 Derfor er den neoklassiske teori alene ikke nok, da pro-

blemstillingen vedrører selve processen som original og den generiske producent gennemgår 

på markedet, som af den evolutionære teori bliver beskrevet i form af de tre mekanismer; 

variation, selektion og arvelighed. Dette betyder at analysen går fra et tværsnitsperspektiv til 

et længdesnitsperspektiv29 og derfor kan paradigmet ændres til at reverse payment settlements 

eksogent påvirker de tre evolutionære mekanismer, der endogent påvirker hinanden, hvor af 

den endogene performance kan gengive innovationsgraden. 

 

Derfor bliver det typiske SCP-paradigme modificeret til en interaktionsstruktur, som indehol-

der en dynamisk tilgang til forholdet mellem original og den generiske producent i medicinal-

industrien, og som kan analysere hvorvidt innovationen på markedet bliver hæmmet eller 

styrket af tilstedeværelsen af reverse payment settlements.  

Forneden er afhandlingens udvidede samt modificerede SCP-paradigme illustreret.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Knudsen (1997), side 68 
27 ibid. side 68 
28 Knudsen (2014), side 82-83 
29 ibid. side 83 
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Figur 1.1 

Modificeret SCP-Interaktionsparadigme – Kilde, egen tilvirkning. 

1.5.3 RETSPOLITISK METODE 
I afhandlingens fjerde kapitel vil Kommissionens object tilgang til reverse payment settle-

ments blive analyseret ved at der bliver anlagt en retspolitisk vinkel (de lege ferenda). Til 

forskel fra den retsdogmatiske analyse, er det retspolitikkens formål at fremkomme med for-

slag til, hvordan gældende ret bør være.30  Derfor vil nærværende afhandling bidrage til dis-

kussionen for hvordan Kommissionen mest hensigtsmæssigt anlægger sin tilgang til  reverse 

payment settlements. 

Ved at anlægge afhandlingen en retspolitisk vinkel vil den økonomiske analyse understøtte 

den retspolitiske diskussion. 

Den retspolitiske metode kan illustreres på følgende måde. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Nielsen & Tvarnø (2008), side 430 
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Figur 1.2 

Den retspolitiske metode, kilde: Nielsen & Tvarnø (2008), side 434 

1.6 AFGRÆNSNING 

Opgaven vil have sit fokus på EU som geografisk område, hvori alle medlemsstaterne vil 

blive dækket samlet under de fælles EU regler. Fokus er på begrænsning af konkurrencen og 

dermed Artikel 101 TEUF vedrørende de forligsaftaler der indgås mellem originalproducen-

ten og de generiske producenter. Hertil kan Artikel 102 TEUF også spille en rolle, men da 

nærværende afhandling er af en begrænset længde vil der blive afgrænset til Artikel 101 

TEUF og dermed ikke belyse forligsaftaler, hvori misbrug af dominerende stilling er en fak-

tor. Opgaven vil derudover kun i begrænset omfang inddrage amerikansk lov og retspraksis, 

og vil kun blive refereret eller benyttet til at højne diskussionen på området, for så vidt muligt 

at få forskellige perspektiver på samme sag og dermed en mere dybdegående diskussion på 

dette forholdsvist nye område i krydsningsfeltet mellem immaterialretten og konkurrenceret-

ten i EU regi.  

Opgavens analyse vil bero på de få kommisionsudtaleser og enkelte domme i første instans, 

der måtte være til rådighed på tidspunktet for afhandlingens fuldførelse, samt konkurrencere-

levante domme. Dette betyder også at opgaven har sin koncentration på regulering og rets-

praksis, og derudover afgrænser sig fra retssædvaner og forholdets natur.  

Derudover vil opgaven afgrænse sig fra den forestående oprettelse af en fælles europæisk 

patentdomstol og enhedspatent som Danmark indtrådte ved folkeafstemningen d. 25. maj 

2014, pga. dens manglende aktuelle indflydelse.  

 

I det økonomiske kapitel er analysen centreret omkring at udlede innovationsgraden og derfor 

ændringer vedrørende variationsmekanismen i medicinalindustrien ved påvirkningen af rever-

se payment settlements. Tilgangen til analysen er på brancheniveau og derfor vil den enkelte 

virksomheds ageren på markedet ikke blive behandlet. Der vil dog blive anvendt scenarier på 

baggrund af de juridiske sager som der tages op i det juridiske kapitel.  

Da innovationsgrad er baseret på resultaterne af de ændringsprocesser der sker på markedet 

og at der samtidig ikke findes faktuelle tal for reverse payment settlements påvirkning på 

innovationsgraden, vil innovationsgraden vurderes på baggrund af antagelser og formodnin-

ger. Derfor afgrænses der fra at konkludere på faktiske økonomiske resultater af reverse pay-

Retskildelæren Retsdogma!sk
Analyse

Retspoli!kØkonomisk
Analyse
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ment settlements. Dette betyder at innovationsgraden kan få et andet resultat, hvis andre fak-

torer var blevet anvendt.  

 

I afhandlingens retspolitiske analyse afgrænses der fra at behandle ”de sentendia ferenda”, 

hvordan en dommer bør dømme. 

1.7 KILDEKRITIK 
Da der endnu ikke foreligger retspraksis på området vedrørende ”reverse payment settle-

ments”, samt det faktum at de afgørelser, der er kommet fra EU-Kommissionen ikke er blevet 

fuldt ud offentliggjorte og kun er blevet offentlig kendt gennem EU-Kommissionens presse-

meddelelser31 gør, at den retsdogmatiske analyse er behæftet med usikkerhed. 

Derudover anvendes  bøger og artikler, der, ligesom denne afhandling, har sparsomme oplys-

ninger vedrørende sagerne samt begrænset indsigt i industrien og derfor er afhængige af 

Kommissionens egen sektorundersøgelse. Derfor vil mange af de anvendte kilder også være 

præget af subjektive vurderinger.  

1.8 STRUKTUR 

Afhandlingens struktur vil blive opdelt i fem kapitler, hvor den juridiske og økonomiske pro-

blemstilling vil blive besvaret hver for sig. Dernæst følger et retspolitisk kapitel efterfulgt af 

en endelig konklusion. Derfor ser afhandlings struktur ud som følgende: 

 

Kapitel 1: Metode 

Afhandlings første kapitel redegør for problemstillingen samt valg af problemfelt og hvilke 

spørgsmål afhandlingen søger at besvare. Derudover bliver læseren præsenteret for synsvin-

kel, metodevalg, afgrænsning samt kildekritik. Der er hertil blevet redegjort for teori, som vil 

være vigtigt at forstå til senere forståelse af analyserne.  

 

Kapitel 2: Juridisk analyse 

Den juridiske analyse vil belyse originalproducenterne og de generiske producenters forligs-

aftaler, reverse payment settlements, og om denne aftaleform begrænser konkurrencen ud fra 

aftalens object. Til dette anvendes derfor den retsdogmatiske metode. Sidst i kapitlet vil der 

blive perspektiveret til den amerikanske tilgang, hvor amerikansk retspraksis også inddrages.   

 

Kapitel 3: Økonomisk analyse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Se fodnote 13.  
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Der tages udgangspunkt i et modificeret SCP-paradigme af egen tilvirkning, der anvendes til 

at analysere incitamentet til at innovere på markedet ved reverse payment settlements eksoge-

ne påvirkning og dermed den endogene dynamiske performance i form af innovationsgrad. 

 

Kapitel 4: Retspolitisk analyse 

Tager udgangspunkt i retspolitiske overvejelser, hvor resultaterne af de forudgående analyser 

er med til at klarlægge om alternative tilgange eller ændringer bør udformes hvad angår re-

verse payment settlements i medicinalindustrien.  

  

Kapitel 5: Konklusion 

Her foretages afhandlingens endelige konklusion, hvor besvarelsen af problemformuleringen 

opsummeres på baggrund af analyserne i de forudgående kapitler.  

2. JURIDISK KAPITEL 

2.1 INTRODUKTION 

EU-Kommissionen udkom i 2009 med sin endelige rapport vedrørende sin undersøgelse af 

medicinalindustrien32, da man nogle år forinden havde påbegyndt en undersøgelse af industri-

en på baggrund af de vanskeligheder de generiske producenter blev mødt med for at kunne 

indtræde på markedet med generiske produkter. Kommissionen blev opmærksom på de ud-

fordringer der lå i industrien mellem originalproducenter og de generiske virksomheder, da 

man første gang fik kendskab til en patentforligsaftale, der udfordrede den normale opfattelse 

af forholdet mellem patenthaver og generiske producenter, samt hvilken rolle patenter spiller.  

 

De danske konkurrencemyndigheder var nogle af de første i Europa, der fik førstehåndskend-

skab til disse relativt ukendte patentforligsaftaleformer mellem originalproducenten og de 

generiske producenter. Det utraditionelle, som man ikke havde stødt på før, var at original-

producenten til et lægemiddel, der samtidig også er patenthaver, foretog betaling til de generi-

ske producenter for ikke at krænke/udfordre deres patent. Noget man normalt ville formode 

ville gå den anden vej i en patentforligsaftale, hvis der overhovedet skulle finde en betaling 

sted.   

De danske konkurrencemyndigheder gennemgik dengang i 2003 i samarbejde med EU-

Kommissionen de patentforligsaftaler Lundbeck havde indgået med en række generiske aktø-

rer og vurderede aftalerne på tidspunktet til at havne i en ”juridisk gråzone”.33 Disse aftaler 

med omvendt betaling blev døbt reverse payment settlement og blev startskuddet til en større 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report  
33 Konkurrencestyrelsen, j. Nr. 1120-0289-0039/VIS/SEK 
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undersøgelse af industrien, for at finde ud af hvor udbredt aftaleformen var, da de muligvis 

kunne være hæmmende for konkurrencen, innovationen og i sidste ende muligheden for billig 

medicin for forbrugerne i EU.  

 

EU-Kommissionen kunne i 2013 på baggrund af sin undersøgelse af medicinalindustrien og 

nærmere bestemt disse reverse payment settlements, udkomme med sine afgørelser vedrøren-

de Lundbecks patentforligsaftaler med generiske producenter.34 Senere fulgte Kommissionen 

op med afgørelser vedrørende Johnson & Johnson35 og senere Servier36 angående samme afta-

leform. 

 

I det følgende kapitel vil der blive redegjort for reverse payment settlement samt Artikel 101 

TEUF. I denne henseende analyseres Kommissionens object tilgang til afgørelserne og om de 

stemmer overens med eksisterende viden vedrørende begrænsning af konkurrencen, jf. Arti-

kel 101 TEUF, og hvilken betydning det har for denne aftaleform, at den ene part muligvis er 

i besiddelse af patenter.     

2.2 REVERSE PAYMENT SETTLEMENTS  
Reverse payment settlements også kaldet pay for delay agreements, beskriver en aftaleform, 

der indgås i patentretlige sager  mellem opfindervirksomheden og den generiske producent. 

Aftalen som navnet, der deraf stammer, indeholder typisk en værdioverførsel fra opfinderen 

til den generiske producent, for at udskyde eller helt eliminere dennes indtræden på markedet. 

Værdioverførslen består typisk af kontanter eller en form for licensaftale, hvor parterne i ste-

det deler de geografiske områder op.37 

 

En af grundene til at denne form for aftale opstår, er når parterne er ude for en retslig uover-

ensstemmelse. Det kan enten være i form af at den generiske producent markedsfører sit ge-

neriske produkt og dermed krænker opfinderens patent, eller den generiske producents udfor-

dring af validiteten af opfinderens patent. En anden grund til at reverse payment settlements 

opstår, er simpelthen ved at patenthaver prøver at bevare sin eneret til markedet, ved at holde 

konkurrenter væk efter at selve molekylepatentet er udgået, ved enten at have en række frem-

stillingspatenter eller overhovedet ingen patenter tilbage til at opretholde eneretten til marke-

det.38 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 IP/13/563 
35 IP/13/1233 
36 IP/14/799 
37 Anderman & Ezrachi (2011), side 289 
38 Molekylepatentet beskytter selve midlet og dermed den kemiske sammensætning, hvor fremstillingspatenter beskytter metoden 
for fremstillingen af midlet som man også kan opnå beskyttelse på. Begge patentformer skal opfylde de samme patentkrav. 
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Ingen af parterne kan vide sig 100 % sikker på at vinde en mulig retssag, men der er forskel i, 

hvor meget parterne har at miste. Opfinderen har et monopollignende marked med store pro-

fitter at miste, da konsekvensen af den generiske producents indtræden, er et billigere pro-

dukt, som denne er i stand til at markedsføre til en billigere pris pga. de sparede omkostninger 

ved manglende R&D. Derfor har den generiske producent kun omkostninger ved produktio-

nen at miste, hvis denne ikke vinder patenttvisten og dermed ikke må indtræde på markedet.39 

Af denne grund, da ingen af parterne kan vide sig sikre på retssagens udfald, kan begge parter 

have incitament til at indgå forlig og dermed ikke tage konflikten hele vejen til domstolene. 

Dette sparer begge parter en masse omkostninger, da retssager kan være yderst omkostnings-

fulde og langtrukne.40 Det er disse omstændigheder, der skaber dette unikke scenarie og disse 

”ulogiske” former for aftaler, hvor der forekommer betalinger fra opfinderen til krænke-

ren/udfordreren.  

Derudover er forlig også noget vi som samfund tilskynder til, da en retssag ikke kun har om-

kostninger for parterne, men også for samfundet. Dog er vi forbeholdne overfor aftaler, der 

kan anses for at være konkurrencebegrænsende, da en begrænsning af konkurrencen i EU 

anses for at være hæmmende for forbrugervelfærden og det effektive marked.41 Derfor betrag-

ter man aftaler som er konkurrencebegrænsende, for at være imod EU fællesskabets interesse 

og dermed ulovlige, hvis ikke aftalen lever op til de konkurrenceretlige undtagelser.42 

2.3 DE OMKRINGLIGGENDE FAKTORER  
Interessen for medicinalindustrien i USA og EU har været stor de seneste år pga. finanskrisen 

og trykket på de offentlige budgetter og landenes iver for at spare på de offentlige finanser. 

Af den grund har de sektorer, hvor der synes at være en skævvridning af konkurrencen, som 

kan have effekt på de offentlige budgetter og befolkningens lommer, fået ekstra meget op-

mærksomhed. Medicinalindustrien er derudover en særlig industri, da vi mennesker er af-

hængige af helbredende medicin. Derfor er efterspørgslen på nødvendig medicin stor og bli-

ver større og større pga. den aldrende befolkning, specielt her i vesten.  

Konkurrenceforholdet i medicinalindustrien er dog af en kompleks størrelse, da innovation 

spiller en afgørende rolle. Manglen på tilstrækkelig behandling af mange sygedomme kræver 

en løbende innovationsindsats for at finde ny medicin. Uden den omfattende indsats af origi-

nalproducenterne i form af R&D ville disse fremkomster ikke være mulige.43 Af denne grund 

spiller immaterielle rettigheder og i særdelshed patenter en vigtig rolle for at promovere inno-

vation. De immaterielle rettigheder spiller en vigtig rolle for alle markeder der har et økono-

misk liv, men de er særdeles vigtige i medicinalindustrien pga. nødvendigheden af at adresse-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Executive Summary of the Pharmaceutical Sector Inquiry Report 
40 ibid 
41 Fejø & Ølykke (2014) 
42 Anderman & Schmidt (2011) 
43 Executive Summary of the Pharmaceutical Sector Inquiry Report, side 2 
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re nuværende og begyndende sundhedsproblemer i samfundet. Medicinalindustrien i EU har 

ifølge Kommissionens sektorundersøgelse også en af de højeste investeringer i R&D af alle 

brancher.44 

 

Innovation er i det hele taget vigtig for samfundet, da den også øger forbrugervelfærden. Hvis 

det skulle forekomme, at der efterfølgende opstår efterligninger af goder, der allerede er bragt 

på markedet går patentretten ind og afhjælper denne problematik. Dette gør den ved at beløn-

ne opfinderen gennem den gevinst han muligvis vil opnå gennem tildelingen af eneret af sam-

fundet. Opfinderen har derfor mulighed for at opnå en overpris for sine frembringelser. Denne 

overpris opnår opfinderen kun, hvis den giver flere fordele end de øvrige konkurrenters pro-

dukter. Dette gør forbrugeren villig til at betale en højere pris pga. den mernytte de får af at 

anvende produktet.45  

Den eksklusive rettighed som patentretten skaber, er altså til stede for at skabe incitament for 

investorer til at innovere i allerede eksisterende markeder, og dermed være med til at udvikle 

substitutprodukter til allerede kendte produkter udviklet i en positiv retning, eller få skabt nye 

produkter til nye markeder.46 Af denne grund er patentsystemets funktion utrolig vigtig hvad 

angår samfundets bestræbelser på at fremme vækst og innovation.47 

 

Modsat originalproducenter investerer de generiske producenter ikke særlig meget i R&D48, 

men deres rolle er dog stadigvæk af stor betydning for samfundet og specielt forbrugervel-

færden. Deres funktion på markedet er nemlig et lignende produkt produceret til en meget 

lavere omkostning og dermed kan produktet også sælges til en meget lavere pris. Dette er 

både til gavn for den enkelte forbruger og nationalstatens offentlige sygesikringsbudgetter.49 

Deres adgang til markedet foregår ved at udfordre originalproducentens patent og på den må-

de få adgang, hvis den generiske producent får medhold i sin udfordring af validiteten af pa-

tentet. Denne metode er efterhånden mere blevet reglen end undtagelsen i industrien.50 

Den anden mulighed er at få adgang til markedet efter at originalproducentens molekylepatent 

(substanspatent) udløber. Dog kan den generiske producents adgang til markedet blive forsin-

ket eller besværliggjort af originalproducentens sekundære patenter i form af fremstillingspa-

tenter (procespatent). Disse patentstrategier er blevet mere og mere hyppige over det sidste 

årti, da mange blockbuster produkter har sine patentudløb, samtidig med at antallet af nye 

produkter er faldet markant på trods af den vedvarende investering i R&D.51  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 ibid.  
45 Lindgren, Schovsbo & Thorsen (2012), side 49-51 
46 Anderman & Schmidt (2011), side 5 
47 Lindgren, Schovsbo & Thorsen (2012), side 52 
48 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report, side 39, præmis 99  
49 Executive Summary of the Pharmaceutical Sector Inquiry Report, side 2 
50 Hemphil (2006), side 110 
51 Executive Summary of the Pharmaceutical Sector Inquiry Report, side 3 
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2.4 EU-KOMMISSIONENS TILGANG TIL PATENTFORLIGSAFTALER 

EU-Kommissionen anskuer medicinalindustrien ud fra et konkurrenceretligt synspunkt, da 

Kommissionen er interesseret i at EU konkurrencerettens formål bliver fulgt. De primære 

formål med konkurrenceretten er at skabe en række effektive konkurrenceregler, der kan 

hjælpe med at sikre at det europæiske marked fungerer korrekt og at der foregår en maksime-

ring af forbrugervelfærden, som fordelen ved et frit marked giver. Den traditionelle økonomi-

ske teori indikerer, at goder og tjenesteydelser bliver produceret mest effektivt, når der er en 

perfekt konkurrence på markedet. Dette er i EU-regi mere realistisk i form af en effektiv og 

fair konkurrence, da EU konkurrenceretten også skal sikre, at virksomheder har retfærdige og 

lige vilkår samt at der skal gøres plads til innovation, således at der skabes ensartede standar-

der og udvikling af små virksomheder.52 Kommissionen har med årene vist en større interesse 

og forpligtelse for, at der bliver opretholdt en effektiv konkurrence på markedet, som baseres 

på forbrugervelfærd som værende målsætningen med artikel 101 TEUF.53 

EU-Kommissionen interesserer sig for reverse payment settlements og finder dem problema-

tiske ud fra et konkurrenceretligt synspunkt.54 Af denne grund har de undersøgt markedet ud 

fra håndhævelsen af artikel 101 og 102 TEUF og udgivet sin ”Pharmaceutical Sector Inquiry 

Report”55. De fortsætter med at observere markedet for pay for delay aftaler ved udgivelserne 

af deres monitoreringsrapporter. Dette sker udelukkende fra et konkurrenceretsligt perspektiv, 

hvor patentsystemet ikke bliver videre inddraget.56 Kommissionen har i sin undersøgelsesrap-

port lagt vægt på at opdele forligsaftalerne i kategorier, der kan betragtes som enten værende 

problematiske eller ej i et konkurrenceretligt regi. Derfor har Kommissionen valgt at fokusere 

på forligsaftalerne ud fra to hovedpunkter. Dette bliver videre i opgaven refereret til som væ-

rende Kommissionens ”Pay for delay test”. 

1. Om aftalerne havde begrænset den generiske producents mulighed for at markedsfø-

re sit eget produkt. Hvis aftalen har gjort dette bliver den kategoriseret som B, hvor 

de der ikke begrænser adgang bliver kategoriseret som A.57 

2. Derefter for alle de aftaler der kategoriseres som B, blev der analyseret om der havde 

fundet en værdioverførelse sted fra original til generisk producent. De aftaler hvor 

der havde fundet en værdioverførelse sted, blev igen kategoriseret som værende BII, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 http://europa.eu/pol/comp/index_da.htm 
53 ”Guidelines”, para 13 – ”The objective of Article 101 is to protect competition on the market as a means of enhancing consu-
mer welfare and of ensuring an efficient allocation of resources. Competition and market integration serve these ends since the 
creation and preservation of an open single market promotes an efficient allocation of resources throughout the Community for 
the benefit of consumers.  
54 4th monitoring report, side 2 (4) 
55 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report, side 13, præmis (14) 
56 4th monitoring report, side 3, præmis (8) 
57 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report, side 268, præmis (741) 
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hvor de der ikke havde indeholdt en værdioverførelse fra original til generisk, blev 

kategoriseret som BI.58 

 

Kommissionen anser de generiske producenters adgangsbegrænsninger forekomme i forskel-

lige former. Den klareste form for begrænsning, er når aftalen bygger på en klausul om at den 

generiske producent skal anerkende gyldigheden af patenthavers patent(er) (”non-challenge 

clause”) og holde sig fra at indtræde på markedet, indtil patenthavers patent er udløbet (”non-

compete clause”). Selvom patenthaveren skulle udstede et licens til den generiske producent, 

vil dette stadig blive betragtet som en begrænsning af Kommissionen, da den generiske pro-

ducent ikke kan indtræde på markedet uden at have en aftale med originalproducenten. Der-

med mener Kommissionen, at hvis den generiske producent skulle indtræde på markedet med 

egent produkt vil det ikke være på egene vilkår, men på patenthavers vilkår gennem den li-

censaftale, de har indgået.59 Det skal dog bemærkes, at en undtagelse finder sted, når der gæl-

der royalty free licenser som tillader generiske producenter at indtræde på markedet med det 

samme med deres eget produkt (betragtes som kategori A).60 Derudover betragtes patentfor-

ligsaftaler mellem patenthaver og udfordreren, som omhandler distributionsaftaler for også at 

være en begrænsning af den generiske producents adgang til markedet.61  

 

Det andet kriterium som Kommissionen vurderer er væsentligt for at en aftale kan kategorise-

res som værende en pay for delay aftale er, at der har fundet en værdioverførsel sted. Dette 

kan dog, ligesom det første kriterium, også tage mange forskellige former. Dog er den mest 

direkte form for værdioverførsel der, hvor der er en direkte monetær overførsel fra original-

producenten til den generiske producent. Den monetære overførsel kan dog også maskeres, så 

den tager sig ud som værende en kompensation i form af juridiske omkostninger den generi-

ske virksomhed har haft gennem patenttvisten, eller overførslen kan ske som et opkøb af lager 

eller et produkt som er i den generiske producents besiddelse. Andre former for betaling som 

Kommission betragter som en værdioverførsel gælder også de distributionsaftaler de to parter 

måtte indgå, hvor den generiske producent bliver distributør af en af originalproducentens 

produkter. Andre værdioverførsler kan være de såkaldte ”side-deals”, hvor den generiske 

producent får adgang til markedet før patenthavers patent udløber, men kun på nogle geogra-

fiske områder. Licensaftaler bliver også her betragtet som en værdioverførsel. Størrelse på 

værdien kommer an på hvad der er aftalt.62  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 ibid, præmis (742) 
59 Brankin (2010), side 27  
60 4th. Monitoring Report, side 3, præmis (9) 
61 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report,, side 269, Category box 
62 ibid 
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De aftaler som Kommissionen betragter som værende i kategori A, bør ikke være i strid med 

de konkurrenceretlige regler.63 De aftaler der er blevet kategoriseret som BI vil typisk ikke 

være i strid med konkurrencereglerne, men det kan dog forekomme. F.eks. hvis der er blevet 

aftalt begrænsninger uden for patentets eksklusive zone.64 

Derimod bliver de aftaler der lever op til Kommissionens to kriterier kategoriseret som BII-

aftaler, jf. Kommissionens sektorundersøgelse.65 Disse aftaler vil højst sandsynligt tiltrække 

sig konkurrencemyndighedernes opmærksomhed, da de begrænser adgangen til markedet 

samtidig med at der er sket en værdioverførsel.66 

Kommissionens tilgang til patentforligsaftaler kan anskues som på figuren nedenfor.  

 

 
 

Figur 2.1 

 Oversigt over ”pay for delay test”, kilde: Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report 

2.5 REGULERING 
Artikel 101 TEUF er EU-konkurrencerettens værktøj til at regulere for konkurrencebegræn-

sende aftaler, der ikke er forenelige med det indre marked. Den har derfor til formål at hindre 

virksomheder og lignende i at indgå restriktive aftaler. Dette gælder både på et horisontalt– 

og vertikalt plan. Artikel 101 TEUF går i kraft af sine forbudsbestemmelser, jf. stk. 1, ind og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 4th. Monitoring Report, side 4, præmis (15) 
64 ibid, præmis (16) 
65 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report, 
66 4th. Monitoring Report, side 4, præmis (17) 
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regulerer aftaler, der enten har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje kon-

kurrencen.67 

Undtagelserne i artikel 101, stk. 3 sammenholdt med forbudsbestemmelserne i artikel 101, 

stk.1 bliver anvendt for at finde frem til hvilke aftaler, der skal betragtes som værende kon-

kurrencebegrænsende, og hvilke der i sidste ende skal vurderes til at være i strid med artikel 

101 TEUF. 

 

Skulle en aftale være i strid med artikel 101 TEUF baseret på selve formålet (object) med 

aftalen, er der ikke grund til at analysere selve aftalen, da denne så ville være i strid med arti-

kel 101 TEUF.68 Men hvis selve aftalen ikke giver anledning til at denne skulle være uforene-

lig med konkurrenceretten, skal der analyseres videre om aftalen skader forbrugervelfærden 

ud fra aftalens følger (effect).69  

Hvis effekten af aftalen ikke er en betydelig hindring, begrænsning eller fordrejning af kon-

kurrencen, vil den ifølge retspraksis ikke blive betragtet som værende i strid med artikel 101, 

jf. de minimis princippet.70  

2.5.1 OBJECT & EFFECT 

Udtrykkene object and effect, skal forstås som værende disjunktive. Dvs. at hvis en aftale 

begrænser konkurrencen, vil aftalen være i strid med konkurrencereglerne enten ud fra dens 

object eller effect.71 Derfor har man i EU-retten draget en distinktion mellem aftaler som højst 

sandsynligt begrænser konkurrencen og derfor er til skade for konkurrencerettens målsætnin-

ger, og de aftaler som muligvis begrænser konkurrencen ud fra dens effekt. 

2.5.1.1 OBJECT 

Sondringen mellem krænkelse ved object eller krænkelse ved effect kommer af, at nogle be-

stemte former for sammensværgelser mellem virksomheder, kan anses ud fra selve dens ka-

rakter som værende i strid med en velfungerende og normal konkurrence. For at afgøre om en 

aftale er begrænsende ud fra object, må man se nærmere på betingelserne i aftalen. Her vil 

man vurdere betingelserne ud fra en økonomisk sammenhæng. Man vil ved vurderingen af 

aftalen ikke tage parternes intentioner op til overvejelse, men udelukkende vurdere aftalen på 

vilkårene.72  

Kommissionen har i sin Guideline til anvendelsen af artikel 81(3) (nuværende artikel 101(3)) 

beskrevet grundlaget for vurderingen af, om en aftale er i strid med artikel 101 TEUF ud fra 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Artikel 101 TEUF 
68 Jf. Sag 56 og 58/64, Consten & Grundig 
69 Hvad der skal indgå i en analyse af effekten blev overvejet i Sag 56/65 Société Technique Miniére v. Maschinenbau Ulm 
GmbH 
70 Dette står ikke skrevet som en del af artikel 101 TEUF, men blev fastslået gennem retspraksis af ECJ, at en aftale falder uden-
for forbuddet, hvis aftalens effekt på markedet er ubetydelig. Jf. Sag 5/69, Völk v. Vervaecke 
71 Jones & Sufrin (2011), side 202 
72 Sag C-209/07, Competition Authority v. Beef Industry Development Society Ltd. (BIDS), præmis 21 
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object. Tidligere erfaringer med aftaler, der kan vurderes at tilhøre object-kategorien, har vist 

at det er mere end sandsynligt at den påfører en negativ effekt på konkurrencemarkedet, og 

risikerer at sætte konkurrencerettens målsætninger over styr. Derfor anvendes der en ”bright 

line test”, hvori nogle begrænsninger har tilbøjelighed til at have en skadelig effekt på kon-

kurrencen, at de automatisk bliver betragtet som værende i strid med artikel 101 TEUF.73 Af 

denne grund er der ikke behov for at bevise den givne effekt på konkurrencen74 

Dette forhold benævnes ved ”Restrictions of competition by object are those that by their very 

nature have the potential of restricting competition...”75 

2.5.1.1.1 HORISONTALE AFTALER 

Horisontale aftaler, dvs. aftaler indgået mellem konkurrerende virksomheder på samme trin, 

vil oftest blive betragtet som værende konkurrencebegrænsende ud fra aftalens object. Dette 

viser Kommissionens samt Domstolens mangeårige praksis, at næsten enhver form for aftale, 

der handler om at fastsætte ens priser eller en form for opdeling af markedet, vil blive anset 

og vurderet at være en krænkelse af artikel 101(1).76 Dette bliver desuden bekræftet i sagen 

mellem European Night Services v. Kommissionen, af Retten i Første Instans.77 

De ”klassiske” kartelaftaler er et godt eksempel på horisontalaftaler, der anses som konkur-

rencebegrænsende ud fra dens object. Kartelaftaler mellem konkurrerende virksomheder, har 

nemlig kun til formål, at gå sammen om at udnytte deres indbyrdes samlede økonomiske 

styrker og på denne måde forbedre medlemmerne af kartellets profitter. Dette gøres typisk 

ved at forhøje priserne, begrænse produktionsoutput78 og/eller opdele de geografiske marke-

der. Disse former for aftaler henvises også til som værende ”hardcore-begrænsninger”79. Afta-

ler, der har ”hardcore-begrænsninger”, vurderes på baggrund af erfaring, at have skade på 

forbrugeren, da denne skal betale en høj pris pga. den manglende konkurrence på markedet.  

2.5.1.2 EFFEKT 

Vurderingen af om en aftale har en effekt på konkurrencen selvom den ud fra aftalens object 

ikke begrænser konkurrence, er vanskelig at afgøre. Selvom en aftale skulle have den konse-

kvens at begrænse konkurrencen, kan selvsamme aftale have en positiv indflydelse på kon-

kurrencen på andre områder. Disse positive effekter kan opveje de negative, og kan på denne 

måde medføre at aftalen bidrager med mere konkurrence.80 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Jones & Sufrin (2011), side 203 
74 ”Accordingly,…there is no need to consider the effects of a concerted practice where its anti-competitive object is establis-
hed”, Sag C-8/08, T-mobile Netherlands BV v. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, præmis 31 
Ligheder med reglen om ”Per se” fra amerikansk ret, jf. Sag T-17/93, Matra Hachette v. Commission 
75 Min fremhævelse fra ”Guidelines”, præmis 21 
76 Fejø (2009), side 399 
77 Sagerne T-374, 375, 384 og 388/94, præmis 136 
78 Object begrænsning, jf. Sag C-209/07, Competition Authority v. BIDS 
79 Fejø (2009), side 112 
80 Jones & Sufrin (2011), side 217 
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Siden dommen i Société La Technique Miniére v. Machinebau Ulm GmbH81 har Domstolen 

tilkendegivet, at aftaler, der ikke er begrænsende ud fra object, skal vurderes i en markeds-

kontekst, hvor en økonomisk tilgang bliver anvendt ved vurderingen af om aftalen er begræn-

sende eller ej. 82 Dette blev senere også bekræftet i European Night Services v. Kommissio-

nen83, da retten i første instans understregede, at hvis en aftale ikke indeholder en åbenlys 

restriktion på konkurrencen (object), er det nødvendigt at overveje den egentlige sammen-

hæng for hvordan aftalen fungerer, med et særskilt fokus på den økonomiske kontekst.84  

Det er op til myndighederne at bevise den negative effekt på konkurrencen aftalen har, som 

ikke er i strid med art. 101(1) ud fra object.85  

2.5.2 UNDTAGELSERNE I ARTIKEL 101(3) 

En aftale som kommer ind under artikel 101(1), og som ikke opfylder kriterierne i artikel 

101(3), vil blive betragtet som værende ugyldig86 og højst sandsynlig blive pålagt en bøde.  

Artikel 101(3), indeholder to positive betingelser og to negative betingelser, der skal alle være 

opfyldte før en aftale kan komme ind under undtagelsen.87 Undtagelsen gælder kun så længe 

de fire betingelser er opfyldt. Dvs. at undtagelsen stopper med at virke, når de fire betingelser 

ikke er opfyldt længere. Derfor skal parterne i en aftale løbende gennemgå aftalen, for at sikre 

sig at aftalen opfylder betingelserne i artikel 101(3)88 Betingelserne vedrører: 

De positive:  

• Aftalen skal bidrage til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne eller til 

at fremme den tekniske eller økonomiske udvikling. 

• Aftalen skal sikre at forbrugerne får en rimelig andel af fordelen herved.  

De to negative: 

• Aftalen må ikke pålægge de pågældende virksomheder begrænsninger, som ikke er 

nødvendige for at nå disse mål. 

• Aftalen må ikke give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en 

væsentlig del af de pågældende varer. 

De fire betingelser er kumulative.  

 

Rfo 1/2003 fordeler bevisbyrden for opfyldelse af kriterierne i artikel 101(3). Bevisbyrden er 

pålagt dem, der hævder at opfylde den, jf. Rfo 1/2003, artikel 2. Når den part der hævder at 

opfylde de fire kriterier har indbragt faktuelle beviser samt argumenter for, at de opfylder 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 Sag 56/65 
82 Jones & Sufrin (2011), side 217 
83 T-374, 375, 384 og 388/94 
84 Steiner, Woods & Twigg-Flesner (2006), side 589 
85 Jones & Sufrin (2011) 
86 Artikel 101(2) 
87 Kravene er kumulative, jf. Sag T-528/93, Métropole Télévision S.A. v. Kommissionen 
88 ”Guidelines”, præmis 44 
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artikel 101(3) tilfredsstillende, er det op til ”fact finder” (Kommissionen), at vurdere om afta-

len lever op til kriterierne i artikel 101(3), med fokus på om det også er sandsynligt.89 

Det er en formodning fra Kommissionens side, at aftaler, der indeholder ”hardcore begræns-

ninger” og andre aftaler der vurderes at være stridig ud fra object, højst sandsynligt ikke op-

fylder artikel 101(3) kriterierne. Dog skal enhver ”fact finder” undersøge dette nærmere90 

2.6 KOMMISSIONENS AFGØRELSER 

2.6.1 H. LUNDBECK  

EU-Kommissionens afgørelse vedrørende H. Lundbeck A/S (Lundbeck) kom den 19. Juni 

2013. Lundbeck er originalproducenten af blockbuster lægemidlet, Citalopram, som er et 

antidepressivt middel. Det er i afgørelsen blevet konstateret, at Lundbecks ensidige adfærd og 

aftaler er i strid med EU’s konkurrenceregler vedrørende artikel 101 TEUF om konkurrence-

begrænsende aftaler, da aftalerne holder de generiske producenter og deres generiske medicin 

af markedet.  

Kommissionen valgte derfor at pålægge Lundbeck, samt de generiske aktører, bøder for i alt 

€140 millioner, hvor langt den største del af bøden blev pålagt Lundbeck (€93,8 millioner).91 

2.6.1.1 TVISTENS BAGGRUND 

De involverede i sagen er originalproducenten, Lundbeck, samt de generiske producenter; 

Alpharma, Merck KGaA/Generics UK, Arrow og Ranbaxy.92 

 

Sagen havde fanget Kommissionens interesse på baggrund af dens undersøgelse af industrien 

(jf. ”Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report” - IP/09/1098 og MEMO/09/321).93 Deres 

fokus blev rettet mod Lundbeck, da de fandt frem til, at Lundbeck havde indgået aftaler med 

flere generiske producenter af deres antidepressiv middel, Citalopram, om at blive væk fra 

markedet.94 På tidspunktet for aftalernes indgåelse, havde én af de generiske producenter alle-

rede indtrådt på markedet og de andre var ved at gøre klar til deres indtræden. De havde iføl-

ge Kommissionen muligheden for at indtræde på markedet, da Lundbecks molekylepatent var 

udløbet og de kun besad fremstillingspatenter, der kun gav en begrænset beskyttelse.95 Ifølge 

Kommissionen betalte Lundbeck enten i direkte pengeoverførelser, indkøb af lagrer til de-

struktion og/eller indgik distributionsaftaler for at holde de generiske producenter af marke-

det.96  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 I sag C-501/06P, GlaxoSmithKline Services Unlimited v. Kommissionen, præmis 93-5. Domstolen gør det klart, at de skal 
demonstrere, at det er mere sandsynligt, at aftalen opfylder betingelserne i artikel 101(3), end at det ikke gør.  
90 Jones & Sufrin (2011), side 240 
91 IP/13/563, side 1 
92 IP/12/834, side 1 
93 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report 
94 IP/10/8, side 1 
95 IP/13/563, side 1 
96 Ibid. side 2 
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Disse former for aftaler betragtede EU-Kommissionen for at være et dække over at bibeholde 

monopol markedet og dermed forsinke/udelukke konkurrenter fra markedet.  

2.6.1.2 EU-KOMMISSIONENS KONKLUSSIONER SAMT UDTALELSER 

Aftalerne der blev indgået med producenter af generiske versioner af Lundbecks Citalopram, 

havde formålet at forsinke de generiske producenters lancering på markedet. Dette var i strid 

med EU’s artikel 101 TEUF om konkurrencebegrænsende aftaler. Vicepræsident for Kom-

missionen med ansvar for konkurrenceområdet, Joaquín Almunia udtaler følgende; 

 

”Det kan ikke accepteres, at en virksomhed betaler sine konkurrenter for at holde sig ude af 

markedet og forsinker lanceringen af billigere lægemidler. Aftaler af denne type er til direkte 

skade for patienterne og de nationale sundhedssystemer, som allerede opererer med stramme 

budgetter. Kommissionen vil ikke tolerere en sådan konkurrencebegrænsende praksis."97 

 

Kommissionen lægger vægt på at Lundbecks produktpatent på Citalopram var udløbet og at 

de kun havde fremstillingspatenter tilbage, der dog kun giver beskyttelse i et begrænset om-

fang og slet ikke er lige så stærkt som selve kernepatentet.98 Af denne grund mener Kommis-

sionen at producenterne af den generiske medicin altså derfor havde adgang til markedet. 

Almunia lægger også mærke til at Lundbeck ud fra sine aftaler ikke prøvede at forhindre ind-

træden på markedet ved at opretholde sit patent, men forhindrede adgang ved simpelthen at 

betale sine konkurrenter for at blive væk. 

 

“Lundbeck did not prevent market entry by successfully enforcing its patent rights; rather, it 

simply paid other companies so that they would not compete, giving them the equivalent of 

what they would have earned if they had entered the market. This means they shared the mo-

nopoly rents among themselves” 99  

    - Joaquín Almunia, VP. The European Commission 

 

Derudover lægger Kommissionen vægt på betydningen af at de generiske producenters tilste-

deværelse på markedet har betydning for markedet, forbrugerne og de offentlige budgetter. 

De hæfter sig ved, at ved indtrædelsen af generisk medicin falder priserne markant og er es-

sentiel for videre innovation i industrien.100 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Ibid. side 1 
98 EU-Kommissionens forklaring i pressemeddelelsen, IP/13/563 
99 SPEECH/13/553, side 2 
100 IP/13/563, side 1 
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”The pharmaceutical sector is, literally, essential to our lives. Innovation can bring new or 

more effective cures and needs to be protected. But once the patent over the molecule has 

lapsed, price competition between the pharmaceutical companies that invented the original 

medicines and the generic makers plays a crucial role.”101  

– Joaquín Almunia, VP. The European Commission 

 

Dernæst sætter Kommissionen fokus på beviser for begrænsende aftalepraksis ved at anvende 

de interne dokumenter, der er kommet dem i hånden via deres sektorundersøgelse. Disse do-

kumenter beskriver dannelsen af en ”klub” og en ”stak $$$”, der skal deles blandt deltagerne. 

Dette mener kommissionen er et bevis for brud på konkurrencereglerne. Dette foregik ved at 

Lundbeck udbetalte betydelige engangsbeløb, opkøbte lagre af generiske lægemidler med det 

ene formål at destruere dem, samt tilbød garanterede fortjenester i en distributionsaftale.  

Aftalerne gav sikkerhed for at de generiske producenter ville holde sig ude af markedet i afta-

lens løbetid, men der blev samtidig ikke givet garanti for at de efterfølgende ville have mulig-

hed for at komme ind på markedet.102  

 

Til sidst mener Kommissionen også at disse aftaler indgået af Lundbeck adskiller sig meget 

fra andre patentsager, da de generiske virksomheder bliver betalt for at blive væk fra marke-

det til forskel fra de andre patentsager, som er blevet undersøgt, hvor der ikke havde fundet en 

værdioverførsel sted fra originalproducenten til den generiske producent.103 

2.6.2 JOHNSON & JOHNSON 

EU-kommissions undersøgelse vedrørende Johnson & Johnson’s (J&J) samarbejde med No-

vatis fik sin afslutning den 10. december 2013, da EU-Kommissionen valgte at pålægge de to 

parter bøder for i alt €16 millioner. Kommissionen pålægger dem denne bøde, da de konklu-

derer ud fra deres undersøgelser, at de to virksomheders datterselskaber på det hollandske 

marked, i 2005 har indgået en konkurrencebegrænsende aftale, alene med det formål at for-

sinke indtræden af generisk medicin på det hollandske marked. Dette er derfor en praksis som 

Kommissionen konkluderer strider med artikel 101 TEUF.104  

2.6.2.1 TVISTENS BAGGRUND 

De involverede i sagen:  

- Johnson & Johnson. Deres hollandske datterselskab, Janssen-Cilag 

- Novartis. Deres hollandske datterselskab, Sandoz 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 SPEECH/13/553, side 2 
102 IP/13/563, side 2 
103 Ibid. 
104 IP/13/1233, side 1 
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J&J’s hollandske datterselskab markedsførte Fentanyl, som er smertestillende medicin, der er 

stærkere end morfin og typisk bliver brugt ved stærke kroniske smerter, så som hos kræftpati-

enter. Dette medicin, Fentanyl, har J&J haft patenteret i forskellige versioner siden 1960’erne, 

men i 2005 udløb deres patent. Derfor fik de generiske producenter muligheden for at indtræ-

de på markedet. Novatis’ (schweizisk medicinalselskab) datterselskab, Sandoz, var derfor ved 

at indtræde på markedet, men i stedet for at påbegynde salget af dette generiske produkt, ind-

gik de to parter i en ”co-promotion agreement”. Denne aftale gav stærke incitamenter for 

Sandoz, at udeblive fra markedet, da de ville modtage en månedlig betaling, der overgik hvad 

Sandoz’ egen vurdering var for profit. Denne aftale ville vare indtil en tredje spiller ville ind-

træde på markedet med et generisk produkt.105  

Aftalen varede indtil december 2006, hvor tredjemand var ved at indtræde på markedet. Den-

ne ”co-promotion agreement” varede i 17 måneder og forsinkede derfor den generiske version 

af Fentanyl i 17 måneder.106  

2.6.2.2 EU-KOMMISSIONENS KONKLUSSIONER SAMT UDTALELSER 

Kommissionen bygger sin afgørelse på det faktum, at der ikke længere fandtes patent på 

J&J’s Fentanyl.107 Derfor var det ikke dette, der var begrundelsen for at indgå i en aftale med 

Sandoz. Derimod var det eneste formål at forsinke indtrædelsen af generisk medicin på det 

hollandske marked og at bevare J&J’s originale produkt som den eneste på det hollandske 

marked. På denne måde kan de bevare prisen høj.108 Om denne aftale kommenterer Vicepræ-

sidenten for EU-Kommissionen,  Joaquín Almunia følgende, 

 

"J&J paid Novartis to delay the entry of a generic pain killer. The two companies shockingly 

deprived patients in the Netherlands, including people suffering from cancer, from access to a 

cheaper version of this medicine. Today's decision should make pharmaceutical companies 

think twice before engaging into such anticompetitive practices, which harm both patients and 

taxpayers."109 

 

Kommissionen er kommet frem til deres konklusioner ud fra blandt andet deres fund i de to 

virksomheders egne interne dokument. Her bliver det noteret, at hvis Sandoz undlod at ind-

træde på markedet ville de få, "a part of [the] cake".110  Derudover blev det noteret at bag-

grunden for deres “co-promotion agreement” var på grund af følgende,  
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107 ibid. side 1 midt på. 
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"not to have a depot generic on the market and in that way to keep the high current price"111 

 

Kommissionen noterer sig videre, at Janssen-Cilag (J&J’s datterselskab) ikke overvejede 

andre virksomheder til deres såkaldte ”co-promotion agreement”, men kun fokuserede på 

deres tætte konkurrent, Sandoz. Derudover noterede de sig at Sandoz involverede sig meget 

lidt eller slet ingen ”co-promotion” aktivitet havde.112 

2.6.3 SERVIER  

Den 9. Juli 2014 afgjorde EU-Kommissionen sin tredje sag vedrørende pay for delay aftaler. 

Denne afgørelse var også Kommissionens hidtil største bødemæssigt, da de valgte at pålægge 

bøder for i alt €428 millioner. Den største bøde blev tillagt Servier (€331 millioner).113 Den 

franske medicinalvirksomhed er originalproducenten af Perindopril, som er et blodtrykspræ-

parat. Det var virksomhedens bedst sælgende produkt på daværende tidspunkt. 

Kommissionen noterer sig at Servier bevidst var gået efter at holde sine konkurrenter ude af 

markedet ved at udnytte sin dominerende stilling ved at opkøbe patenter som led i sin patent-

strategi, samt indgå systematiske aftaler med generiske virksomheder om at udeblive fra mar-

kedet. Af denne grund mente Kommissionen at Serviers foretagen var i strid med både artikel 

101 og 102 TEUF om henholdsvis konkurrencebegrænsende aftaler, samt misbrug af domine-

rende stilling.114  

2.6.3.1 TVISTENS BAGGRUND 

De involverede i sagen:  

- Servier S.A.S. 

- Niche Generics Limited, datterselskab til Unichem Laboratories Limited 

- Matrix Laboratories Limited, datterselskab til Mylan Inc.  

- Teva UK Limited / Teva Pharmaceutical Industries    

- Kirka d.d. 

- Lupin Limited 

 

Kommissionen er ud fra dens undersøgelse af medicinalindustrien blevet opmærksomme på 

forskellige former for pay for delay aftaler. I deres undersøgelse af Servier blev de opmærk-

somme på, at Servier i flere år har udført en praksis der kan betragtes som i strid med de gæl-

dende konkurrenceregler. Servier har nemlig ført en forretningspraksis og en strategi, der går 

ud på at holde konkurrenter af markedet. Dette har de gjort ved at opkøbe konkurrerende tek-

nologi, samt indgå aftaler med generiske virksomheder om Perindopril, også selvom selve 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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molekylepatentet på Serviers Perindopril udløb i 2003. Dette bør gøre indtræden på markedet 

lettere for de generiske producenter, dog blev de stadig mødt med de sekundære patenter 

(fremstillingspatenter), der giver en begrænset beskyttelse.115   

Serviers måde på at ”beskytte” sit bedst sælgende medicin var ved at opkøbe konkurrerende 

teknologi og forme en defensiv patentstrategi. På denne måde var de i stand til at gøre det 

endnu sværere for de generiske virksomheder at indtræde på markedet med generiske versio-

ner af Serviers Perindopril.116 

Denne praksis var af allerhøjeste betydning for de generiske producenter, da de derfor måtte 

stoppe med deres produktion. Udfordring af et patent er en metode de generiske producenter 

gjorde brug af, for at stoppe blokeringen af deres indtræden, men hver gang en producent 

udfordrede Servier, ville Servier indgå i et forlig med modparten om at de ville få en andel i 

Serviers indtjening, med løftet om at holde sig fra markedet. Denne praksis fandt sted hver 

gang en generisk producent var tæt på at indtræde på markedet, i årene mellem 2005 og 

2007.117 

2.6.3.2 EU-KOMMISSIONENS KONKLUSSIONER SAMT UDTALELSER 

Begrundelsen for at EU-Kommissionen går ind og vurderer at Servier handler i strid med 

både artikel 101 og 102 TEUF, er pga. de aktive tiltag de har taget for at begrænse konkur-

rencen i stedet for at konkurrere og innovere. Som vicepræsident af EU-Kommissionen, Joa-

quín Almunia udtaler i forlængelse med afgørelsen; 

 

"Servier had a strategy to systematically buy out any competitive threats to make sure that 

they stayed out of the market. Such behaviour is clearly anti-competitive and abusive. Com-

petitors cannot agree to share markets or market rents instead of competing, even when these 

agreements are in the form of patent settlements. Such practices directly harm patients, na-

tional health systems and taxpayers. Pharmaceutical companies should focus their efforts on 

innovating and competing rather than attempting to extract extra rents from patients."118 

Angående Kommissionens stillingtagen til spørgsmålet om hvorvidt Servier har indgået afta-

ler, der kan betragtes som værende konkurrencebegrænsende, lagde Kommissionen vægt på, 

at Servier efter at deres molekylepatent gradvist udløb rundt om i EU, og helt endeligt i 2003, 

stadig i en periode fra 2005 til 2007 med succes holdt enhver generisk producent ude af mar-

kedet ved at indgå patentforlig uden om retten, med det formål at dele markeder og dele mo-

nopolprofit imellem sig. Kommissionen fandt frem til at hver gang en generisk producent 
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udfordrede Serviers process patenter indgik de forlig, hvorved den generiske producent fik en 

andel i indtjeningen. Dette forekom i hvert fald fem gange mellem 2005 og 2007.119 

 

Kommissionen lagde desuden vægt på de udtalelser fra virksomhedernes interne dokumenter, 

som de er kommet i besiddelse af ved undersøgelsen af virksomhederne og medicinalsekto-

ren. Der blev blandt andet udtalt fra en generisk producent, at de var ved at blive "bought out 

of Perindopril"120 

En anden udtaler, "any settlement will have to be for significant sums"121 

Servier betalte typisk ved direkte monetære værdioverførsler, men med én generisk producent 

lavede de sammen en aftale om at den generiske producent kunne indtræde på syv markeder, 

mod at den generiske producent stopper med at lancere sit produkt og holder sig væk fra de 

andre europæiske markeder. Dette bliver også beskrevet som værende et ”sacrifice” for den 

generiske producent.122  

Grunden til at Servier fra 2003 og frem til 2005 kunne holde de generiske producenter af 

markedet uden at indgå ”pay for delay” aftaler med dem, var pga. det faktum at de stadig 

besad fremstillingspatenter, der gjorde det svært, men ikke umuligt for de generiske produ-

center at træde ind på markedet. Da de generiske producenter, så fandt en vej udenom Servi-

ers fremstillingspatenter, gik Servier til modangreb ved at opstille et defensivt patentsy-

stem.123 Dette indebar, at de opkøbte teknologi som de generiske producenter var afhængige 

af for at kunne komme udenom Serviers egne fremstillingspatenter. Kommissionen er af den 

holdning, at Servier ikke opkøbte disse teknologier for at udvikle nye produkter, men blot for 

at forhindre konkurrencen.124 Denne del af afgørelsen drejer sig om misbrug af dominerende 

stilling og dermed artikel 102 og ikke 101 TEUF.  

 

I interne dokumenter hos Servier fandt man også frem til udtalelser der bekræfter Kommissi-

onens syn på denne sag. Servier selv betragter sit Perindopril produkt som værende sit, "dairy 

cow"125 og videre kommenterer Servier i interne dokumenter, at perioden efter at deres kerne-

patent udløb har været, "great success = 4 years won". En udtalelse, der kom efter at de var 

blevet udfordret endnu engang, men denne gang lykkedes det ikke at indgå forlig og i retten 
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blev patentet annulleret og priserne faldt derefter med 90% på det engelske marked.126 

Kommissionens vicepræsident, Almunia udtaler, ”It is of course entirely legitimate to apply 

for patents, enforce them, transfer technologies and settle litigation. But patent settlements 

should not be misused.”127 

”This balance is disrupted when companies don’t play by the book. In today’s case, a compa-

ny tried to unduly prolong its exclusivity. And it managed to do so not through innovation or 

the strength of its patents, but thanks to its deep pockets and in complicity with its generic 

rivals.”128 

2.7 ANALYSE AF EU-KOMMISSIONENS AFGØRELSER 

2.7.1 INTRODUKTION 

EU-konkurrencerettens udfordringer vedrørende medicinalindustrien ligger i at skabe forbed-

rede rammer for medicinalselskaberne. Dette gælder både for patenthaverne (originalprodu-

centerne) samt de generiske producenter, der forsøger at indtræde på markedet. EU’s udfor-

dringer ligger i at eliminere enhver usikkerhed og uforudsigelighed, der kan være grunden til 

spekulation i patentforligssager og på den måde prøve at gøre op med den juridiske gråzone129 

som parterne i industrien er havnet i.  

Endnu har vi ikke fået en endelig dom fra EU domstolen angående reverse payment settle-

ments og derfor er der ikke skabt præcedens for disse typer af sager. Derfor kommer de sager, 

som EU-Kommissionen indtil videre har vurderet og kommet med deres afgørelser på, til at 

danne grundlag for fremtiden, da f.eks. Lundbeck har valgt at appellere EU-Kommissionens 

afgørelse.130 Disse afgørelser skal derfor prøves ved retten i første instans og derefter højst 

sandsynligt også ved EU Domstolen pga. sagernes specielle karakter. Derfor er der lange 

udsigter til en endelig stillingtagen til patentforligssager vedrørende Reverse Payment Settle-

ments. 

 

I sagerne vedrørende reverse payment settlements er det centrale spørgsmål blevet, om en 

patenthaver må betale en mulig konkurrent i form af en generisk producent, samtidig med at 

patenthaver også begrænser dennes adgang til markedet. Denne tilgang til patentforligssager 

som patenthaver og den generiske producent benytter sig af virker paradoksal, da der normalt 

for patenthaver ikke er behov for at begrænse adgangen til markedet på andre måder, da selve 
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patentets funktion netop er at skabe eneret til et bestemt marked, samt mulighed for at opnå 

monopollignende profit.  

EU-Kommissionen har, som tidligere nævnt, valgt en tilgang til disse patentforligsaftaler, 

som udelukkende betragtes ud fra et konkurrenceretligt perspektiv.131 Man har derfor ikke 

taget patentets betydning ind i overvejelserne som sådan, da holdningen har været, at disse 

patentforligsaftaler højst sandsynligt vil begrænse konkurrencen og dermed forringe forbru-

gervelfærden, hvis de opfylder de opsatte kriterier som Kommissionen selv har opstillet, som 

der tidligere er blevet redegjort for.132 Dermed ser EU-Kommissionen ikke belæg for at skulle 

analysere patentforligsaftalerne nærmere og dermed undersøge effekterne af disse aftaler. 

Dette gælder også selvom sagerne kan have forskellige forudsætninger for indgåelse af pa-

tentforligsaftaler og i det hele taget være meget forskellige indholdsmæssigt. 

Derfor vil der nedenfor blive analyseret om EU-Kommissionen har ret i deres stillingtagen til 

patentforligssager vedrørende reverse payment settlements, eller om disse sager har brug for 

en effektbaseret tilgang, der dermed betyder at sagerne enkeltvis skal analyseres mere dybde-

gående.  

2.7.2 AFTALENS OBJECT  

EU-Kommissionen har med sine tre afgørelser vedrørende reverse settlements sat rammerne 

for, hvordan Kommissionen vurderer denne slags sager. Det er dog værd at bemærke at de 

respektive sager vedrørende Lundbeck, Johnson & Johnson, samt Servier, alle tre har signifi-

kante forskelle. 

2.7.2.1 VÆSTENTLIGE FORSKELLE I KOMMISSIONENSAFGØRELSERNE 

Alle tre sager er af EU-Kommissionen blevet vurderet til at være i strid med de gældende 

konkurrenceregler. I særdeleshed strider disse patentforligsaftaler med art. 101 TEUF. Kom-

missionen er kommet frem til samme resultat i alle sagerne til trods for at sagerne har nogle 

væsentlige forskelle i forhold til hvad der gør sig gældende inden patentforligsaftalerne bliver 

indgået.  

Det centrale ved disse sager er, at det handler om medicinalproducenter, der har med innova-

tion og dermed også patenter at gøre. Derfor er patenter som tidligere beskrevet en stor del af 

denne industri og derfor også et fokuspunkt i disse aftaler, da en tilstedeværelse af et patent 

kan ændre betingelserne for hvilke muligheder man har for at indgå disse former for forligsaf-

taler.  
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I sagen vedrørende Johnson & Johnson’s patentforligsaftaler med Sandoz133, er det væsentlig 

at bemærke, at sagen på intet tidspunkt har handlet om en egentlig patenttvist, hvor den ene 

part, hvilket i denne situation så skulle havde været Johnson & Johnson,  prøver at beskytte 

sin eneret til markedet. Tværtimod minder denne sag egentlig mere om en kartelsag mellem 

to konkurrerende parter på et givet marked og derfor en mere typisk artikel 101 TEUF under-

lagt sag.  

For at kunne indgå i en forligsaftale vedrørende patenter, er det en forudsætning at parten der 

hævder at have eneret til markedet, også er i besiddelse af et patent, der giver parten retten til 

et eksklusivt marked. Således adskiller Johnson & Johnson sagen sig fra de to andre aktuelle 

sager, da det relativt nye fænomen, reverse settlement, dermed ikke har fundet sted i den fa-

con, som navnet bliver tilkendegivet som. Man kan i stedet argumentere, at Johnson & John-

son sagen derfor blot er en aftale med en payment og ikke en reverse payment, der dog stadig 

kan kategoriseres som det andet navn der er givet reverse settlements, nemlig pay for delay.  

 

Til forskel fra Johnson & Johnson sagen er Lundbeck en del anderledes. Både hvad angår 

betaling, men også hele forudsætningen for aftalerne lavet mellem Lundbeck og de generiske 

producenter af Lundbecks blockbuster medicin, Citalopram. For i Lundbecks situation er der, 

til trods for at Kommissionen ikke mener at de fremstillingspatenter Lundbeck er i besiddelse 

af, er stærke nok til at holde konkurrenterne væk fra markedet, i det meste andre vilkår for 

forligsaftalerne, da de faktisk er i besiddelse af et patent. Lundbeck mener nemlig at de har ret 

til at agere som de har gjort, på baggrund af at de handler ud fra at de generiske producenter 

vil krænke deres patent og dermed deres eneret til markedet for Citalopram.134 Om patentet i 

sig selv er nok til at måtte agere på denne utraditionelle måde, i form af betalinger til de muli-

ge modkonkurrenter vil blive diskuteret senere i denne afhandling.  

 

I den seneste og nyeste sag vedrørende denne form for aftaleindgåelse har Kommissionen 

vurderet at Servier også benytter sig af midler, der går ud over hvad der er tilladt inden for 

EU’s konkurrenceregler. Igen gælder der dog nogle andre forudsætninger for selve forligsaf-

talerne, da Servier ifølge Kommissionens undersøgelser gør brug af en defensiv patentstrate-

gi, der begrænser konkurrencen på det indre marked.135 Dette gør de i forlængelse med egne 

fremstillingspatenter, der modsat Lundbecks tilfælde åbenbart virker til at være stærkere, da 

de med succes holder mulige generiske produkter af markedet, gør Servier brug af opkøb af 

afgørende teknologi for Serviers generiske konkurrenter, da de med disse teknologier ifølge 

Kommissionen ville være i stand til at indtræde på markedet for Perindopril. Dermed drejer 
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denne sag sig ikke kun om begrænsning af konkurrencen ud fra et artikel 101 TEUF syns-

punkt, men er derudover et spørgsmål om misbrug af dominerende stilling, som bliver regule-

ret af artikel 102 TEUF. Denne tilførte vinkel drejer sig om Serviers strategi, da de med op-

købene ikke bruger dem til at innovere ny og forbedret medicin, men blot opkøber afgørende 

teknologi for konkurrenterne, for at kunne holde konkurrencen ude. 

 

Kommissionsafgørelserne er derfor meget forskellige fra hinanden, de bliver dog stadig alle 

af Kommissionen vurderet til at opfylde de samme kriterier for patentforligsaftaler de med 

deres ”pay for delay test”. De har en høj sandsynlighed for at begrænse konkurrencen og på 

baggrund af retspraksis mener Kommissionen derfor, at alle tre sager ikke er nødvendige at 

analysere i dybden, da de har til formål(object) at begrænse konkurrencen.  

 

 
Figur 2.2  

Overblik over væsentlige faktorer ved patentforligssagerne – Kilde: Egen fremstilling.  

 

2.7.2.2 KONKURRENCEBEGRÆSNING 

Et vigtigt spørgsmål angående disse former for patentforligssager, er om EU-Kommissionen 

har ret i sine vurderinger vedrørende dens afgørelser, om at de tre tidligere beskrevne sager 

alle udgør en begrænsning af konkurrencen ud fra aftalens object. Ved at Kommissionen tager 

sig denne ”object position” gør de det samtidig også nemmere for dem selv, da de ved at væl-

ge denne tilgang ikke skal bevise aftalens effekt, jf. EU-Kommissionens guidelines til anven-

delsen af artikel 101 TEUF 
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Indgåelse af forlig kan være fordelagtig af mange forskellige grunde, men forligsaftaler mel-

lem konkurrerende parter eller muligvis konkurrerende parter vil altid have konkurrencemyn-

dighedernes opmærksomhed. Særdeles forligsaftaler med reverse payment og disse aftaler vil 

konkurrencemyndighederne gå efter at karakterisere som værende en begrænsning af konkur-

rencen ud fra object. En aftale kan nemlig være konkurrencebegrænsende ud fra aftalens 

object også selvom aftalen forfølger et legitimt mål.136 En forligsaftale vedrørende patenter er 

ikke immune for konkurrenceretten på baggrund af at aftalen vedrører patentretten.137  

Denne tilgang til reverse payment settlements kan dog være en besværlig affære for Kommis-

sionen, da patentrettigheder, medmindre de bliver ophævet, kan blokere adgang til et marked. 

Patenter har netop til formål at give patenthaveren en eksklusiv rettighed, af denne grund vil 

patenthaver altid have intentioner om at ekskludere krænkende produkter. Patenthaver har 

også ”right to oppose infringements”.138 Dette er også tilfældet selv i fraværet af en juridisk 

formodning om patentets gyldighed. Patentet kan dog udfordres og en domstol kan beslutte at 

et patent er ugyldigt. Beslutningen om et patent er gyldigt og krænket eller ugyldigt og ikke 

krænket ligger udelukkende hos domstolene.139 

At der bliver indgået patentforligsaftale i en individuel sag er ikke en hindring for at andre vil 

prøve at fremføre spørgsmålet om patentets gyldighed eller blot at indtræde på et eksklusivt 

marked og teste patenthaverens rettigheder. Resultatet af patenthavers forlig med en successi-

on af udfordrer/krænkere kan og vil øge sandsynligheden for at den rette myndighed vil drage 

den slutning, at patenthavers patent højst sandsynlig ikke er validt.140 

 

Kommissionen kan muligvis have ret i sin object tilgang til patentforligsaftaler i to mulige 

scenarier. Det første scenarie gælder, hvor aftalebetingelserne udtrykkeligt går for vidt i for-

hold til patentets anvendelsesområde. Dette kan f.eks. gøre sig gældende i en aftale mellem en 

generisk producent og originalproducenten (patenthaveren), hvor den generiske producent 

nægtes adgang til markedet, eller ved at skulle begrænse sit salg til f.eks. et bestemt marked 

efter at patentet ikke er gældende mere.  Dette inkluderer også andre legitime forlængelser, 

deriblandt SPC’s.141 

Det andet scenarie, hvor en object tilgang kan være passende, er i forligsaftaler, hvor patent-

haveren har relevant information vedrørende eget patents ugyldighed i form af kendskab til at 

patentet ikke lever op til kravene om at opnå patent på den angivne genstand. Et eksempel på 

dette kan være i en situation, hvor patenthaver har indrømmet dette eller via vildledning af 
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patentmyndighederne, f.eks. ved at tilbageholde vigtig viden om nyhedsværdi m.m. om selve 

genstanden. I sidste ende er det forbrugeren og de offentlige statsbudgetter, der kommer til at 

betale prisen for denne form for omgåelse.142  

 

I to af sagerne er der stadig patenter involveret og i den tredje forefindes der intet patent. Der 

kan derfor argumenteres for at Kommissionens object tilgang er den rigtige når det kommer 

til de sager, hvor patenthaver ikke har noget patent længere og derfor ikke har et eksklusivt 

marked at skulle beskytte på en legitim måde.  

Der er tidligere blevet redegjort for artikel 101 TEUF og mere præcist om horisontale aftaler, 

der har object eller effekt til at forhindre, begrænse eller fordreje konkurrencen.143 EU-

Kommissionen og EU-Domstolens mangeårige praksis inden for horisontale aftaler viser, at 

næsten enhver form for prisaftale eller markedsopdelingsaftaler, også refereret som værende 

hardcore-restriktioner, mellem konkurrenter anses for at være i strid med TEUF artikel 101, 

stk.1, hvor der samtidig heller ikke er opfyldt betingelserne for at være omfattet af artikel 101, 

stk. 3 TEUF.144  

 

Johnson & Johnson, der er originalproducenten, har ikke længere en legitim eneret på marke-

det og Novartis, der på aftaletidspunktet derfor har produceret sit eget generiske produkt, kan 

ikke blive mødt med et krænkelsessøgsmål. Dette betyder at begge parter efter patenternes 

udløb har lige ret til markedet. Derfor kan parterne også anses som værende konkurrenter og 

deres ”co-promotion” aftale vil derfor blive kategoriseret som værende en horisontal aftale.  

Da Johnson & Johnson’s datterselskab145 ikke længere er i besiddelse af nogle former for 

patenter, hverken molekylepatent eller fremstillingspatenter, har forudsætningerne for aftalen 

mellem en allerede etableret producent og en kommende konkurrerende producent ikke været 

som den typiske forståelse af reverse payment settlements, at aftalerne opstår på baggrund af 

en part, der beskytter sin eneret mod en part der muligvis krænker dennes eneret til markedet. 

Aftalen mellem Johnson & Johnson’s datterselskab og Novartis’ datterselskab146 er bygget om 

som værende en ”co-promotion” aftale, hvor betingelserne dikterer, at den kommende kon-

kurrent på det hollandske marked holder sig ude mod at få en månedlig betaling fra Johnson 

& Johnson.147 

Disse betingelser vedrørende betaling fra den ene part til den anden og den anden betingelse, 

der går på at konkurrenten undlader at indtræde på markedet/begrænser sine aktiviteter, ligner 

de konkurrencebegrænsende aftaler, der betegnes som klassisk kartel som man også kan kalde 
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143 Se afsnit 2.5 
144 Fejø & Ølykke (2014), side 117 
145 Janssen-Cilag 
146 Sandoz 
147 IP/13/81 
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for ”naked agreements” og som Kommissionen gør opmærksom på, jf. 4th monitoring report, 

præmis 4, at aftaler/forligsaftaler indgået udenfor patentets anvendelsesområde vil være pro-

blematiske med konkurrenceretten udover de aftaler som opfylder Kommissionens egen op-

stillede ”pay for delay test”.148 

I Kommissionens guidelines vedrørende anvendelsen af artikel 101(3) TEUF, erklærer Kom-

missionen, at aftaler bliver placeret i ”object kategorien”, hvor erfaringer viser at seriøse re-

striktioner påfører sandsynligvis negative effekter på markedet og på dermed sætter konkur-

rencerettens formål over styr.149 Sondringen mellem hvorvidt en aftale er konkurrencebegræn-

sende ud fra aftalens object eller effekt blev fremført i sagen C-209/07150, Hertil er sondringen 

blevet præciseret i nyere praksis, da EU-Domstolen udtalte, at:  

 

”Domstolen har i denne forbindelse understreget, at sondringen mellem ”overtrædelser med 

konkurrencebegrænsende formål” og ”overtrædelser med konkurrencebegrænsende virk-

ning” skyldes den omstændighed, at visse former for hemmelige aftaler mellem virksomheder 

i sagens natur kan betragtes som skadelig for de normale konkurrencevilkår[…] Det må så-

ledes fastlås, at en aftale, der kan påvirke handlen mellem medlemsstater, og som har et kon-

kurrencebegrænsende formål, efter sin art og uanset aftalens faktiske følger udgør en mærk-

bar begrænsning af konkurrencen”151 

Undersøgelsen om hvorvidt en aftale er begrænsende ud fra aftalens object eller effekt, skal 

derfor tage udgangspunkt i aftalens formål og hvis den konkurrencebegrænsende object ikke 

kan påvises fortsætter undersøgelsen til aftalens konkurrencebegrænsende effekt.152 

 

I selve artikel 101 TEUF, er der blevet tilknyttet eksempler på hvilke aftaler der per automatik 

vil blive betragtet som værende konkurrencebegrænsende. Disse former for konkurrencebe-

grænsende aftaler er anført i litra a)-e), men eksemplerne har ingen selvstændig retslig betyd-

ning og skal derfor tilknyttes hovedbestemmelsen.153 Eksemplerne i litra a)-e), drejer sig bl.a. 

vedrørende aftaler, der fastsætter pris, opdeler markeder og begrænsning af produktionen. Det 

er netop disse eksempler, som også går under navnet ”hardcore-begrænsninger” og som blev 

bekræftet af Retten i første instans angående sagen, European Night Services v. Kommissio-

nen154, at aftalen indeholdt åbenlys begrænsning på konkurrencen, at de automatisk ville være 

strid med artikel 101, stk. 1 TEUF. Den strikse tilgang til konkurrencebegrænsende aftaler 

ved object blev også givet til kende i Costen og Grundig v. Kommissionen155, hvor distributør 
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148 Se Figur 2.1  
149 Guidelines, præmis 21 
150 C-209/07, Beef Industry Development Society (BIDS) 
151 Udsnit taget i Fejø & Ølykke (2014) side 72-73, vedr. sag C-226/11, Expedia Inc mod Autorité de la concurrence m.fl.  
152 Fejø & Ølykke (2014), side 73 
153 ibid, side 85 
154 Sag T-374/94 
155 Sagerne 56 og 58/64 
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og producent indgik aftale om områdebeskyttelse mod andre konkurrenter. Derudover blev 

det også i BIDS156 kategoriseret til at være en object begrænsning af konkurrencen, da okse-

kødsproducenter ville reducere kapaciteten af forarbejdningsmulighederne som skulle forbed-

re situationen for de tilbageværende på markedet, og videre i T-Mobile Netherlands BV v. 

Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit157, blev det af EU-Domstolen 

fastlagt at en udveksling af information vedrørende direkte eller indirekte at fastsætte køb- og 

salgspriser har et konkurrencebegrænsende object.158  Det kan derfor siges, at aftaler, der fal-

der inden for de eksempler, der er opstillet i traktatens artikel 101, stk.1 formodes at være 

begrænsende på konkurrencen, da det er velkendt at disse typer for restriktion vil krænke 

artikel 101, stk. 1 TEUF. Derfor for at støtte en konstatering ved konkurrencebegrænsende 

object skal Kommissionen kun vise at den adfærd i en aftale har potentialet til at have en ne-

gativ indvirkning på konkurrencen, jf. T-mobile v. Kommissionen159. Dertil påpeger Kommis-

sionen også jf. deres guidelines angående anvendelsen af artikel 101, stk. 3, at man i en vur-

dering om en restriktion af konkurrencen ved object har fundet sted, gør brug af beviser om 

parternes subjektive hensigter ved indgåelse af en aftale om begrænsning af konkurrencen, da 

dette kan være en relevant faktor i at fastsætte om en aftale er begrænsende ved object. Dette 

er dog ikke et krav.160  

 

På baggrund af dette kan tilgangen til Johnson & Johnson sagen fra Kommissionens side vir-

ke forståelig. Betingelserne i deres ”pay for delay test” er opfyldt. Både udelukkelsen af den 

generiske producent samt pengeoverførsel. Derudover opfylder det også Kommissionens syn 

vedrørende aftaler, der går ud over deres eksklusivitetsområde, da der som bekendt ikke læn-

gere er patent. Alle disse betingelser lever op til at Johnson & Johnson aftalen på det holland-

ske marked, kan formodes at være en begrænsning af konkurrencen ud fra aftalens object. 

Dette ses i det faktum, at Johnson & Johnson og Novartis datterselskaber foretager sig en 

opdeling af markedet, en begrænsning af produktion, som dermed holder prisen fast på mo-

nopolniveau. Dermed vil denne aftale knytte sig til de eksempler, der oplistet i litra a)-e) og 

dermed give adgang for at Kommissionen kan tage en object tilgang til aftalen, på baggrund 

af tidligere etableret retspraksis på området. Derudover kan Kommissionen også gøre brug af 

de beviser de har fundet frem til i de interne dokumenter hos begge parter, som blotlægger 

parternes subjektive hensigter med indgåelsen af aftalen, hvor det bliver angivet, at hvis San-

doz undlader at indtræde på markedet ville de få del af kagen, som henviser til en del af den 

profit Johnson & Johnson kan blive ved med at indtjene. Derudover bliver der også sagt at i 
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156 Sag C-209/07, Beef Industry Development Soiety Ltd. (BIDS) 
157 Sag C-8/08, præmis 36-43 
158 Jones & Sufrin (2011), side 204 
159 C-08/8 
160 Jones & Surin (2011) 



!
Side 39 af  87 

stedet for at konkurrere skulle man samarbejde for ikke at have et depot af generiske produk-

ter på markedet og dermed forhindre de høje priser på markedet.161  

2.7.2.3 COUNTERFACTUALS VED ANVENDELSEN AF OBJECT TILGANG 

Lundbeck og Servier afgørelserne differentierer sig fra Johnson & Johnson sagen i en afgø-

rende grad, da der i disse to sager stadig er patenter, som redegjort tidligere.162 Der findes i 

disse sager stadig fremstillingspatenter og derfor er aftalerne ligesom Johnson & Johnson ikke 

til at betragte som ”naked agreements”, da der ligesom er tilknyttet ”noget ekstra” i disse 

aftaler i form af validiteten af patenterne. Disse patenter, mener Kommissionen, ikke er lige 

så stærke som selve molekylepatentet. Det er korrekt at molekyle – og fremstillingspatenter 

ikke er det samme, men fremstillingspatenters funktion i medicinalindustrien kan være lige så 

vigtige, da selve metoden for fremstillingen af et middel, kan være unikt. Det lader dog til at 

Kommissionen har taget den stilling, at hvis der ikke havde været et forlig mellem parterne 

ville sagerne havde gået videre til domstolen, hvor patenterne ville blive vurderet til at være 

valide eller ej. Af denne grund bevæger Kommissionen sig ud i en analyse af patenterne, hvis 

nu situationen havde været anderledes.163 Med dette menes der altså at hvis parterne ikke var 

nået til enighed om et forlig. Derfor lægger Kommissionen betydelig vægt på spørgsmålet om 

hvor stærkt patentet er i sin sektorundersøgelse, 

 

”The fundamental factor considered by the originator companies when deciding whether to 

enter into a settlement agreement with generic companies is the strength of their position in 

the patent litigation (the expected likelihood of winning). When companies assess their posi-

tion as strong, they do not consider entering into a settlement agreement. However, if their 

chances of winning are assessed lees strong and there is a great deal at risk, they give careful 

consideration to the possibility of settling with the other party.”164  

 

Kommissionen forklarer med dette citat fra deres sektorundersøgelse ikke, hvordan de har 

tænkt sig at adressere denne problemstilling i tilfældet af at det er et krænkelsesspørgsmål og 

ikke udfordring af patent fra den generiske producents side.165  

 

Det lader til at Kommissionens object tilgang til både Lundbeck og Servier166 beror på at i 

fraværet af en aftale ville den generiske adgang til markedet ellers forekomme, og af de to 

betingelser i Kommissionens ”pay for delay test”.167 
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165 Anderman & Ezrachi (2011), side 295 
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Director-General for konkurrence, Alexander Italianer, har i sin tale fra september 2013, dis-

kuteret hvorfor Kommissionen har opretholdt en object tilgang til Lundbeck sagen.168 Han 

lægger særlig vægt på den potentielle konkurrence og at aftalen gik ud over anvendelsesom-

rådet for patentet og at Kommissionens undersøgelser viser, at de generiske producenter hav-

de planlagt levedygtige veje til markedet ved f.eks. at omgå eller udfordre Lundbecks frem-

stillingspatenter.169 Kommissionen har altså været inde og undersøge Lundbecks fremstil-

lingspatent for at kunne vurdere om patenterne gik ud over deres anvendelsesområde. Til dags 

dato har der ikke været behandlet spørgsmålet om hvem der skal foretage sig en vurdering af 

en immaterielrets styrke eller hvor hensigtsmæssigt dette er,170 da patenter er underlagt natio-

nalstaterne og at eksistensen af disse patenter ikke er underlagt konkurrencereglerne. Det er 

kun udøvelsen af patentet der falder ind under konkurrencereglerne.171 

 

I Windsurfing sagen172 foretog Kommissionen sig en vurdering af anvendelsesområdet for et 

patent for at kunne vurdere, hvorvidt nogle bestemte forpligtelser pålagt i en licensaftale gik 

for langt i forhold til den patenterede rettighed og om aftalen dermed potentielt gik ind under 

Artikel 101, stk. 1 TEUF. Windsurfing173, der var patenthaver argumenterede for at Kommis-

sionen ikke var kompetente til at foretage sig sådanne vurderinger. EU-Domstolen gik i denne 

sag ind og foretog sig en sondring for hvornår Kommissionen kan blive nødt til at foretage sig 

sådan en vurdering, 

 

”… the Commission is not competent to rule upon the scope of a patent it is still the case that 

it may not refrain from all action when the scope of the patent is relevant for the purposes of 

determining whether there has been an infringement of Article 85 or 86 (Article 101 or 102 

TEUF).”174 

EU-Domstolen accepterede derfor Kommissionens ret til at vurdere et patents anvendelses-

område, men understregede samtidig den ikke bestemmende karakter af sådan en vurde-

ring.175  

I Windsurfing sagen skulle Kommissionen vurdere, hvorvidt patentet kun dækkede riggen for 

et windsurfing sailboard, eller om patentet faktisk dækkede hele sailboard. Derfor skulle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166 Servier sagen handler dog ikke kun om Artikel 101 TEUF, men også Artikel 102 TEUF, da forligsaftalerne også berører 
spørgsmålet om misbrug af dominerende stilling, som denne afhandling ikke vil komme nærmere ind på.  
167 Choi, Uyl, Hughes (2014), side 46 
168 Alexander Italianer, Director-General for competition, European Commission, Competitor agreements under EU competition 
law, 40th Annual Conference on International Antitrust Law and Policy, Fordham Competiton Law Institute, New York, 26 
September 2013.  
169 Ibid. Side 9 
170 Under reglerne vedrørende varens frie bevægelighed, giver konceptet ”specific subject matter” i immaterialretten ikke anled-
ning til nogle form for vurdering af rettighedens styrke.  
171 Case 15/74, Centrafarm BV, præmis 39 og 40. 
172 Case 193/83 Windsurfing International Inc. v. Kommissionen 
173 Windsurfing International Inc. 
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Kommissionen i denne sag kun foretage sig en fortolkning af ordlyden til patentet, som be-

skrev en mekanisk opfindelse.176  

Når det kommer til patenter der vedrører molekyler og metoder til fremstilling af medicin har 

man at gøre med utrolig komplekse patenter, der kræver en yderst høj teknisk forståelse. Der-

for er det tvivlsomt i sager vedrørende medicin, at Kommissionen vil være kompetente nok til 

at foretage sig sådan en vurdering vedrørende patentets anvendelsesområde samt styrke, som 

den fik lov til i sagen angående Windsurfing.  

 

Advokat-General i Bayer v. Süllhofer177 tog sig også en mere forsigtig tilgang i forhold til 

EU-Domstolen i Windsurfing, 

”The criterion relating on the ’strength’ of the right appears attractive in theory … A serious 

disadvantage would, however, be presented by the fact that the assessment thereby required 

would involve subsequent judicial verification at odds with the conciliatory approach which 

makes it possible to come to an amicable settlement of a dispute.”178  

 

Hvis en vurdering af et patents anvendelsesområde skal ske ved inddragelse af eksperter vil 

dette ikke alene betyde en længerevarende proces for Kommissionen, men det vil samtidig 

gøre det yderst besværligt at undgå at overtræde de nationale domstoles jurisdiktion over pa-

tentrettigheder, da patenter gives af den enkelte medlemsstat i EU. EU har kun ret til berøre 

udøvelsen af et patent og ikke et patents eksistens.179 Det vil dog også have konsekvenser i 

den form, at eksperter på kryds og tværs vil have modsætningsmæssige beviser.  

Et alternativ til brugen af eksperter udefra og helt undgå egne vurderinger af patentstyrke vil 

være at Kommissionen foretager sig opsøgende undersøgelser af interne beviser, der kan give 

indsigt i den undersøgte virksomheds holdning til deres patenters styrke. Fund af dokumenter, 

der kan bevise hvordan patenthaveren ser sin egen position og vurdering af eget patents styrke 

og hvorvidt der er forventning at tabe et patenttvist i retten, vil lette Kommissionens arbejde. 

Dette har man også foretaget sig i forbindelse med Kommissionens sektorundersøgelse, hvor 

man har fundet udtalelser i alle tre sager, der kan belaste de tre originalproducenter. Det er 

dog mere usikkert om Kommissionen vil være i stand til at foretage sig disse undersøgelser 

og samle beviser på denne måde, da patenthaverne i fremtiden vil være meget mere påpasse-

lige.180 

Kommissionen drager også en negativ konklusion vedrørende en patenthavers patents styrke 

ud fra det faktum om patenthaveren har indgået forligsaftaler med flere forskellige generiske 
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producenter, som man så det både Lundbeck og Servier sagerne. Denne tilgang er kan også 

forekomme kontroversiel, da en patenthaver skal have retten til selv at bestemme hvordan 

man håndterer en patenttvist ud fra tvistens egen individuelle karakter.181  

Kommissionen er dog af den holdning, at selvom parternes forligsaftale forbliver inde for 

patentets anvendelsesområde vil det under visse omstændigheder blive vurderet til at være i 

strid med konkurrencereglerne, da forligsaftaler der bygger på fremstillingspatenters anven-

delsesområde kan være svært på forhånd at fastlægge udenom domstolene om et givet pro-

dukt falder ind under patentets anvendelsesområde eller ej.182 

I Lundbeck sagen konkluderer de i princippet med deres forligsaftale selv at fremstillingspa-

tentet var blevet krænket. Men da det kun er domstolene der i princippet kan vurdere om et 

patent er blevet krænket og gyldigt, anser Kommissionen den rette beskrivelse som værende 

”potentially infringing” og at bevisbyrden ved domstolene vil være pålagt Lundbeck.183   

Der skelnes derfor mellem et fremstillingspatent, der opnår domstolens ord for at patentet er 

gyldigt/blevet krænket og der hvor parterne indgår aftale på baggrund af patentet muligvis 

bliver krænket af den generiske producent, hvor generisk adgang bliver udelukket.184 

 

Når en aftale indgås mellem originalproducenten og den generiske producent og aftalen ikke 

indeholder en værdioverførelse fra original til generisk, vil aftalen stadig blive undersøgt af 

Kommissionen, men vil nok ikke være i strid med konkurrencereglerne, så længe aftalen ba-

seres på den enkelte parts subjektive vurdering. Betragtningen af aftaler, hvor værdioverførel-

ser indgår anskues anderledes, da den generiske incitament til at søge ind på markedet reduce-

res eller helt begrænses af betalingen. Kommissionen ser værdioverførelsen som værende et 

middel til at den generiske vil være villig til at blive udelukket fra markedet og at den ikke 

ville acceptere dette uden værdioverførelsen. Derfor mener Kommissionen at udelukkelsen af 

de generiske producenter gennem forligsaftaler ikke sker på baggrund af originalproducentens 

fremstillingspatents styrke, men pga. størrelsen på værdioverførelsen og derfor skal anses 

som værende en begrænsning af konkurrencen ud fra aftalens object.185 

Alexander Italianer der tidligere blev inddraget lægger netop vægt på det her med den poten-

tielle konkurrence hvad angår Lundbeck sagen. At der fra originalproducenternes perspektiv 

har fokus på usikkerheden vedrørende den potentielle indtræden på markedet af de generiske 

producenter gennem retssager, der reflekterer den potentielle konkurrence. Den potentielle 

konkurrence bliver dermed kun elimineret på baggrund af værdioverførelsen og omdanner 

originalproducentens usikkerhed til sikkerhed. Elimineringen af den potentielle konkurrence 
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kan i særdeleshed ses i de forligsaftaler, hvor værdioverførelsen afspejler den mulige profit 

den generiske producent kunne havde opnået ved at indtræde på markedet. 186 

 

Et andet grundlag som Kommissionen bygger sin object tilgang til denne form for forligsafta-

ler, er vedrørende den generiske videre muligheder for indtræden på markedet efter indgåelse 

af en forligsaftale. For hvis parternes forligsaftale ikke kun drejer sig om det på aftaletids-

punktets krænkende fremstilling foretaget af den generiske, men også alle fremtidige fremstil-

lingsmetoder, der endnu ikke eksisterer, hvor originalproducentens patent muligvis ikke dæk-

ker, så bliver det for Kommissionen mere klart at den generiske producents villighed til at 

opgive sine ambitioner om at indtræde ikke kun er baseret på en analyse af patentet, men pga. 

de finansielle incitamenter givet af originalproducenten.187 Dette betyder altså at selv hvis den 

generiske producent faktisk er enig med originalproducenten om at den faktisk krænker frem-

stillingspatentet, så binder den sig yderligere til ikke at ville indtræde på markedet, da aftalen 

ikke kun vedrører det på aftaletidspunktet fremstillingsmetode. Dette kan i princippet forstås 

som en non-challenge klausul, hvor den generiske producent accepterer ikke længere at ud-

fordrere patentet. Dette ser Kommissionen som særdels problematisk, når det nu er fremstil-

lingspatenter der er at gøre med og at gyldigheden eller den mulige krænkelse kun endeligt 

kan afgøres af en domstol.  

 

Hvis ikke Kommissionen gennem deres undersøgelser af interne dokumenter kan bevise, at 

patenthaver selv er klar over at patentet ikke er validt eller at man går ud over anvendelses-

området for patentet, skal Kommissionen kunne bevise det ved en kontrafaktisk analyse188, 

hvor de kan bevise, at hvis parterne ikke havde indgået en aftale ville den generiske producent 

kunne indtræde på markedet. Dette vil dog kun være tilfældet, hvis den generiske producent 

også rent faktisk vinder en eventuel retssag. Kommissionen bygger muligvis sin holdning til 

at de generiske producenter ville kunne indtræde på markedet på baggrund af sin undersøgel-

se af industrien. I 149 sager ud af 698 sager mellem 2000 og 2007, hvor tvisterne gik hele 

vejen til en domstol, blev der i ca. 62 % af sagerne dømt til fordel for de generiske producen-

ter.189 Kommissionens kontrafaktiske analyse om at de generiske producenter ville indtræde 

på markedet hvis ikke en reverse payment havde fundet sted, er altså bygget op omkring den 

formodning om at patenthaveren ville tabe retssagen, hvis ikke patenthaveren havde betalt 

den generiske producent til at indgå forlig. Dermed også sagt, at patenthaverens patent er 

enten svagt eller muligvis ikke dækkende. Dermed vil de have at der i nogle sager ikke bliver 
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indgået forlig, men at tvisten fortsætter hele vejen til domstolene, men dermed tager de ikke 

højde for de betydelige omkostninger og usikkerhed der er forbundet med en retssag.190 Pa-

tenthaverens betaling kan dog også blot fortolkes som værende patenthaverens subjektive 

opfattelse af at der er en risiko for at tabe. Denne risiko kan være betydelig lavere end f.eks. 

50 %.191 Så selvom Kommissionen skulle være i stand til at vurdere en patenthavers patents 

styrke, vil den kontrafaktiske tilgang ikke være nem at få etableret og dermed vil object til-

gangen til de patentforligssager, hvor der er et patent og hvor patenthaveren handler inden for 

anvendelsesområdet for patentet, være svær at tilegne sådan en tilgang også selvom Kommis-

sionen i f.eks. deres undersøgelse af Lundbeck finder frem til at Lundbeck selv vurdere deres 

chancer for at patentet bliver fundet ugyldigt på det engelske marked til at være på 60 %.192 

2.8.3 USA 

På baggrund af historisk tæt tilknytning mellem amerikansk antitrust lovgivning og den euro-

pæiske konkurrenceret, samt det faktum at de amerikansk konkurrencemyndigheder står over-

for de samme udfordringer vedrørende ”pay for delay agreements” i medicinalindustrien vil 

det amerikanske perspektiv blive inddraget i afhandlingen.  

 

Reverse payment settlements har også været under lup af de amerikanske myndigheder nær-

mere bestemt FTC193. Til forskel for EU så har den amerikanske Supreme Court allerede fæl-

det en endelig dom over én pay for delay sag, der kan skabe grundlag for fremtidige sager i 

USA. Det har den gjort i den såkaldte Actavis dom.194 

 

For at forstå Actavis dommen og kunne perspektivere til den amerikanske dom, er man først 

nødt til at forstå den regulerende kontekst i forhold til dommen, da der er nogle forskellighe-

der mellem USA og EU.  

I USA har man nemlig ”The Hatch-Waxman Act”, der regulerer de konkurrerende interesser i 

den innovative og den generiske industri. Den giver de generiske producenter mulighed for at 

opnå godkendelse på et lægemiddel på kortere tid end på en normal langvarig proces.  

Hvis en producent ønsker at markedsføre et nyt produkt, der ikke tidligere er blevet godkendt 

af myndighederne195 skal den udfylde ”New Drug Application” (NDA) og dermed demonstre-

re at lægemidlet er sikkert og effektivt til det formål det nu engang har196. Men hvis en gene-

risk producent ønsker at indtræde og markedsføre en generisk udgave af et allerede kendt 

lægemiddel, der tidligere er blevet godkendt af FDA, skal den generiske producent ikke igen-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190 Brankin (2010), side 25 
191 ibid. side 26 
192 CASE AT.39226 – LUNDBECK, side 212, præmis 627 
193 Federal Trade Commission (svarer til EU-Kommissionen) 
194 Se FTC v. Actavis, Inc.  – 133 S. Ct. 2223 (2013) 
195 US Food and Drug Administration (FDA) 
196 Hatch-Waxman Act. 21 U.S.C. § 355(b) 
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nem samme fremgangsmetode som en originalproducent skal. Derimod skal den blot udfylde 

en ”Abbreviated New Drug Application” (ANDA). Den generiske skal dog demonstrere over-

for myndighederne, at den generiske udgave er bioækvivalent til det originale lægemiddel.197 

Fordelene for den generiske producent med denne fremgangsmåde, er at via ANDA skal den 

generiske producent ikke redegøre for lægemidlets sikkerhed samt effektivitet. Ansøgeren må 

her gerne genanvende den godkendelse som originalproducenten fik i sin tid via sin NDA 

ansøgning.198 

Når en originalproducent søger om godkendelse af et nyt lægemiddel gennem NDA, skal 

denne fremsætte patenter der dækker lægemidlets substans, sammensætning og metoden for 

brugen af lægemidlet. Disse patenter bliver derefter oplistet i FDA’s opgørelse over ”Appro-

ved Drugs with Therapeutic Equivalence Evaluations”.  På den måde sikrer man, at når en 

generisk producent søger om godkendelse gennem ANDA, hvor der allerede er en godkendt 

NDA, så skal den generiske producent med det bioækvivalente produkt vælge en af fire mu-

ligheder for hvorfor det generiske produkt skal godkendes.  

Når det kommer til problemstillingen vedrørende  reverse payment settlements, er den rele-

vante erklæring til dette en paragraf (IV) certifikat, da denne paragraf forskriver følgende, 

”Such patent is invalid or will not be infringed by the manufacture, use, or sale of the new 

drug for which the application is submitted”199 

Denne tilgang for godkendelse af et generisk produkt er samtidig et angreb på patenthaverens 

patent og patenthaveren er derfor berettiget jf. Hatch-Waxman Act, at anlægge krænkelses-

søgsmål mod den generiske producent. Når dette sker vil FDA samtidig sætte sin godkendelse 

af det generiske produkt på standby i en periode på 30 måneder eller indtil en afgørelse vedrø-

rende patentet er blevet truffet af domstolen.200  

 

De rammer som Hatch-Waxman Act opstiller, er netop tilstede for at gør det attraktivt og 

mindre tidskrævende, at få de generiske producenter til at ville indtræde på markedet med 

generisk og konkurrerende produkter, for på denne måde at skabe konkurrence til original-

producenterne lige så snart patentet bortfalder. Derfor har man også indført eksklusive ret-

tigheder til den første generiske producent, der indtræder på markedet. Denne generiske pro-

ducent får 180 dages eksklusivitet, hvor FDA ikke godkender andre generiske producenter, 

netop for at tilskynde udfordring af de etablerede medicinpatenter.201  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197 ibid. § 355 (j)(2)(A)(iv) 
198 ibid § 355(j) 
199 De andre muligheder er: I) that such patent information has not been filed, II) that such patent has expired, III) the relevant 
patent will expire on a certain date. 
200 Hatch-Waxman Act § 355(j)(B)(iii) 
201 Clancy, Garadin & Lazerow (2013), side 3 
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Dermed har man til forskel for EU skabt en unik incitamentsstruktur, hvor den generiske pro-

ducent kun har en lille finansiel risiko, da der er sikret 30 måneder, hvor parterne kan løse 

tvisten inden det generiske produkt indtræder på markedet.  

Omvendt er der i EU ikke skabt et system, der netop har til formål at sikre øget konkurrence 

og hurtig adgang til markedet for de generiske producenter. Man har til gengæld i EU ikke 

noget samlet system, men derimod en masse nationalstater, der selv står for godkendelse af 

patenter, da dette endnu ikke er samlet under et tag. Dette betyder også at ved en mulig pa-

tenttvist mellem originalproducenten og den generiske producent vil være retssager kørende 

samtidigt i samtlige medlemsstater, hvor patentet nu engang bliver udfordret eller krænket. 

Dette betyder naturligvis en masse omkostninger for parterne og ikke mindst den generiske 

producent, der i forhold til den amerikanske struktur påtager sig en meget større finansiel 

risiko, hvor der samtidig heller ikke er lige så store incitamenter for at indtræde på markedet. 

 

Omvendt er originalproducenten i USA væsentlig dårligere stillet, da den har meget at miste. 

Hvis søgsmålet skulle være gået godt, så har originalproducenten ikke mistet det store øko-

nomisk, men hvis den generiske producent skulle gå hen og vinde, vil originalproducenten 

miste store dele af markedet med det samme. Dette skyldes bl.a. at mange amerikanske stater 

automatisk giver deres patienter den generiske version, når denne kommer på markedet. De 

konsekvenser som et evt. tab af patent medfører, gør at mange originalproducenter bliver 

risiko-avers og resultatet af dette er at der er kommet et skift i balancen mellem parterne ved-

rørende en tvist.202 

 

Ligesom originalproducenterne på det europæiske marked har meget at miste ved at deres 

patent bliver fundet ugyldig og derfor foretager sig subjektive vurderinger for, hvor store 

chancer der er for at miste eneretten til markedet, så har denne vridning i balancen mellem 

originalproducenten og den generiske producent på det amerikanske marked skabt incitamen-

ter både for at starte tvisten, men også for at indgå forlig og dette gælder specielt for original-

producenten, som er i besiddelse af patentet. Disse utilsigtede hændelser som Hatch-Waxman 

Act dermed også skaber, har startet de såkaldte reverse payment settlement, som bl.a. har 

udløst en reaktion fra FTC. 

 

Indtil den amerikanske højesteret afgjorde sagen mellem FTC v. Actavis har de forskellige 

retskredse i USA været udfordret på spørgsmålet om hvorvidt reverse payment settlements er 

i strid med de amerikanske konkurrenceregler.203 Nogle retskredse har anvendt en Per Se204 
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202 ibid. Side 4 
203 Shearman Act 
204 Har ligheder med EU’s konkurrencebegrænsende ved object.  
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tilgang, eller i bedste fald ”presumptively unlawfull”, hvor en ”quick-look analysis” bliver 

anvendt. Andre retskredse har anvendt en såkaldt ”scope of the patent test”205. FTC har dog 

hele tiden været af den holdning at disse patentforlig, parterne indgår, hvori der samtidig ind-

går betaling fra patenthaver til den generiske producent og hvor den generiske adgang til 

markedet bliver begrænset skal betragtes som værende ”presumptively illegal”. Denne tilgang 

har de forskellige retskredse dog været uenige om er korrekt, da man har afgjort fire sager 

forskelligt.206  

2.8.3.1 ACTAVIS 

Med Actavis dommen fik man i USA skabt præcedens for patentforligssager, hvor der indgår 

reverse payment. Det er dog endnu usikkert hvordan de lavere domstole vil anvende Actavis 

dommen.  

Den amerikanske Supreme Court afviste begge tilgange som de forskellige lavere retskredse 

indtil videre havde anvendt og erklærede at disse patentforligsaftaler ”can sometimes violate 

antitrust laws” og derfor skal der anvendes en ”rule of reason”207 tilgang, hvor man analyserer 

patentforligets effekt og om denne er urimelig.208  

 

Tvisten omhandler tre parter, hvoraf to af dem er generiske producenter, der ønsker at indtræ-

de på markedet med et generisk udgave af Solvay’s testosteron gele, AndroGel. De to generi-

ske producenter er Watson Pharmaceuticals (nu kendt som Actavis) og Paddock Laboratories. 

Begge virksomheder havde udfyldt ANDA med inkluderende (IV) certificeringer209, hvor 

man altså tilkendegiver at Solvay’s patent er ugyldigt eller at man ikke krænker dette. Der-

med sagsøgte Solvay begge parter, men begge parter endte med at indgå forlig med Solvay. I 

betingelserne fremgår det at Actavis accepterer at tilbageholde sit produkt indtil 31. August 

2015. Dette er 65 måneder før at Solvays patent faktisk udløber. Der blev også indgået en 

”co-promotion agreement”, hvor Actavis går med til at promovere AndroGel. Solvay indgik 

lignede aftale med Paddock. Derudover gik Solvay med til at betale $12 millioner til Paddock 

og mellem $19-30 millioner årligt i år ni år til Actavis.  

Disse betalinger mener FTC, at være en skjult kompensation for at udeblive fra markedet 

indtil 2015, men Solvay mener at den betaler for tjenesteydelser som de generiske producen-

ter har indvilget i at udføre. I forlængelse med sin holdning har FTC opfordret den amerikan-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 En analyse, der bliver lavet i forbindelse med reverse payment settlements, hvor analysen skal tage højde for (1) The scope of 
the exclusionary potential of the patent; (2) the extent to which the agreement exceeded that scope; and (3) the resulting anti-
competitive effects. 
206 sagerne vedrørende:  
Valley Drug Co. v. Geneva Pharmaceuticals, Inc. - 344 F.3d 1294 (11th Cir. 2003) 
Schering-Plough Corp. V. FTC – 402 F.3d 1056 (11th Cir. 2005) 
FTC v. Watson Pharmaceuticals, Inc. – 677 F.3d 1298 (11th Cir. 2012)  -Watson hedder nu Actavis.  
K-Dur – 686 F.3d 197 (3rd Cir. 2012) 
207 Ligheder til EU’s effekt begrænsning af konkurrencen  
208 For flere detaljer, se FTC v. Actavis Inc., 133 S. Ct. 2223, 2227 
209 Se side 45  
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ske Højesteret til at tillægge sig at disse former for aftaler er formodentlige ulovlige210 og at 

der hertil skal anvendes en ”quick-look approach” og ikke en ”rule of reason” tilgang. I den 

amerikanske Supreme Courts overvejelser spillede sagernes kompleksitet en rolle, idet de 

mente at FTC dermed skulle bevise sin sag ligesom i andre ”rule of reason” sager.211 

Den amerikanske Højesteret har i sin vejledning til de lavere domstole opfordret dem til at se 

på betalingens størrelse, ”its scale in relation to the payer’s anticipated future litigation costs, 

its independence from other services for which it might represent payment, and the lack of 

any other convincing justification”212. De antikompetitive motiver kan også antydes at være til 

stede, hvor der er en uforklarlig stor reverse payment. Supreme Court har dog ikke præciseret 

hvad en stor betaling er, men den tilføjer; 

 

”where a reverse payment reflects traditional settlement considerations, such as avoided liti-

gation costs or fair value for services, there is not the same concern that a patentee is using its 

monopoly profits to avoid the risk of patent invalidation or a finding of non-infringement.”213 

 

Dette betyder altså at Højesteretten er af den holdning, at selve reverse payment ikke er pro-

blematisk når den bliver brugt af patenthaveren så længe den er rimelig og afspejler situatio-

nen.  

Som en sidste tilføjelse vedrørende reverse payment settlements, er Supreme Court også inde 

og berøre området for patent validitet, da den forklarer at man kan vurdere et patent uden at 

procedere gyldigheden af dette, da en stor uforklarlig reverse payment kan angive et brugbart 

surrogat for et patents styrke/svaghed. Dermed behøver en domstol ikke at foretage sig en 

detaljeret efterforskning vedrørende patentets gyldighed.214 

 

Den indvirkning Actavis dommen kommer til at få i det amerikanske retssystem kommer til at 

være betydelig, da den kommer til at øge usikkerheden for parter der overvejer at indgå rever-

se payment aftaler, da de retslige instanser kæmper med at balancere de konkurrencefrem-

mende begrundelser i aftalerne og de konkurrencehæmmende effekter der måtte opstå i for-

længelse med disse aftaler. Actavis dommen signalerer derudover, at patenthaverne ikke læn-

gere kan stole på argumenter vedrørende ”the scope of the patent” som dække for reverse 

payment settlements når tilgangen til aftalerne er med et antitrust fokus.215 

Selv med dommen i Actavis forbliver der stadig stor usikkerhed i USA vedrørende hvordan 

de lavere retsindstanser får implementeret dette. Dette gælder i særdelshed det faktum at Sup-
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211 12-416 FTC v. Actavis, Inc., 133 S. Ct. 2223, at 2237 
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215 Clancy, Garadin & Lazerow (2013), side 9 
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reme Court indikerer, at reverse payment settlements ikke skal analyseres med hvorvidt pa-

tentet i sagen er gyldigt eller ej.    

 

Til trods for at der i den regulerende ramme er betydelige forskelligheder mellem EU og 

USA, så har tilgangen til disse komplekse sager været forholdsvis ens. Både FTC og EU-

Kommissionen har tillagt disse sager en Per Se/object tilgang, der minder om hinanden.  

Endnu er der i EU ikke blevet forelagt dette spørgsmål hos EU-domstolene og derfor er EU 

”bagud” i den sammenhæng.  I USA valgte Supreme Court at afvise en per se tilgang til re-

verse payment settlements og i stedet adoptere en rule of reason tilgang, hvor FTC skal analy-

sere og bevise de anticompetitive effekter.216 Blot fordi Supreme Court har valgt at FTC skal 

foretage sig en anden fremgangsmetode til reverse payment settlements betyder det ikke at 

disse sager dermed ikke kan findes som værende i strid med de gældende konkurrenceregler.  

Det samme kan muligvis gøre sig gældende i EU, da Kommissionens object test vil blive 

testet af Lundbeck ved domstolene. Det kan i sidste ende betyde at Kommissionen må fra-

lægge sig object tilgang i sager, hvor patenter stadig spiller en rolle. Dette betyder dog ikke at 

Lundbeck og andres reverse payment settlements ikke er i strid med Artikel 101 TEUF, da 

Kommissionen stadig kan finde beviser for at disse typer patentforligssager har konkurrence-

begrænsende effekter og dermed ikke er forenelig med Artikel 101 TEUF.217 

2.9 DELKONKLUSION 
Kommissionen er indtil videre kommet med afgørelser på tre sager vedrørende reverse pay-

ment settlements. De er alle sammen af Kommissionen fundet til at være i strid med artikel 

101 TEUF ud fra aftalens object. Dette begrundes hovedsageligt i at to betingelser kumulativt 

er opfyldt, jf. begrænsning af generisk adgang til markedet samt værdioverførelse fra origi-

nalproducenten til den generiske producent.  

De tre reverse payment settlements sager har ligheder, men de tre sager har en væsentlig for-

skel, nemlig at Lundbeck og Servier sagerne stadig indeholder fremstillingspatenter, hvor-

imod Johnson & Johnson sagen ikke ligner en reverse payment settlement, da der ikke findes 

patent mere og derfor mere minder om et ulovlig aftale mellem to konkurrenter også kaldet et 

kartel.  

Hvad angår de to andre sager, bliver spørgsmålet vedrørende patentet afgørende og dette gi-

ver også Kommissionen udfordringer. Hvorvidt der kan anlægges en object tilgang til disse 

sager er mindre uklart i forhold til Johnson & Johnson sagen, da disse forligsaftaler indehol-

der ”noget ekstra”. Der er derfor ikke en skarp sammenhæng mellem Kommissionens afgø-

relse under begrænsning af konkurrencen ved aftalens object, da de ikke kan vurderes til at 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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være lige så tydelige og ”by their very nature”. Af denne grund kan Kommissionen komme til 

at skulle anvende object tilgang til nogle reverse payment aftaler og ved andre mere kompli-

cerede reverse payment sager kan det være nødvendigt at anlægge en mere effektbaseret til-

gang.  

 

Blot fordi en aftale ikke kan dømmes til at være konkurrencebegrænsende ud fra aftalens 

object, er det ikke ensbetydende med at en aftale ikke kan findes at være uforenlig med Arti-

kel 101 TEUF. Der er stadig mulighed for at Kommissionen kan føre en sag på aftalens effekt 

på konkurrencen. For hvis effekterne på markedet er negativ og ikke kan opvejes af de positi-

ve effekter der måtte være, så vil en reverse payment settlement kunne blive vurderet til at 

være i strid med Artikel 101 TEUF ud fra aftalens effekt. Denne tilgang er dog mere besvær-

lig end object tilgangen, da den kræver at Kommissionen kan bevise effekterne. 

 

Der er endnu ikke kommet en endelig dom fra EU-Domstolen, men bl.a. Lundbeck har appel-

leret Kommissionens afgørelse. Dermed kan der gå op til flere år før der kan forventes en 

endelig dom på området, som dermed kan virke som præcedens til fremtidige sager, samt 

skabe noget sikkerhed for parterne på markedet. 

 

Det kan anbefales som yderligere læsning til denne afhandling, at læse den nye dom vedrø-

rende ”Group des Cartes Bancaires”218, der udkom i efteråret 2014. Her sker der forandring i 

hvor bred man kan opfatte object tilgangen, hvor at EU-Domstolen er ved at fastlægge en 

mere indskrænket fortolkning af hvad der kan betragtes som værende i strid med Artikel 101 

TEUF ud fra aftalens object. Denne dom kan være yderst vigtig for hvordan domstolene 

dømmer i f.eks. Lundbeck sagen, da hovedspørgsmålet kommer til at være centreret omkring, 

hvorvidt patentforligsaftalerne var konkurrencebegrænsende ud fra object eller om Kommis-

sionen i stedet skal anvende en effekt tilgang og dermed ændre hele sin fremgangsmetode til 

pay for delay sager.  

!
!
 
 
 
 
 
!
!
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3. ØKONOMISK KAPITEL 

3.1 INTRODUKTION 
Medicinalindustrien er en yderst vigtig industri for vores samfund, da den europæiske befolk-

nings heldbred er afhængig af at have adgang til innovativ og sikker medicin. I 2007 brugte 

hver enkelt europæer gennemsnitlig omkring €430 på medicin. Dette tal vil højst sandsynlig 

stige i takt med at den europæiske demografi bliver ældre og ældre.219 Markedet for recept-

pligtig og ikke-receptpligtig medicin i EU havde en værdi på €163 milliarder (ex-factory) i 

2012.220 Det er derfor i EU’s store interesse, at medicinalindustrien fungerer så optimalt som 

muligt, da den er vital for samfundets borgere.  

 

Derfor vil der i nærværende kapitel blive analyseret hvilken effekt reverse payment settle-

ments har på forholdet mellem originalproducenten og den generiske producent, for at aflede 

hvorvidt markedet bliver hæmmet i form af incitamentet til at frembringe innovative frem-

komster, samt om det i sidste ende har en negativ effekt for forbrugervelfærden i EU ud fra 

dynamisk efficiens. Der vil i denne henseende blive foretaget en analyse på brancheniveau, 

hvor enkelte virksomheder ikke vil blive analyseret, men hvor påvirkningen af økonomisk 

vækst på parametrene nævnt afsnit 1.5.2 vil fokus være på en population af virksomheder.  

 

Der vil først blive givet en markedskarakteristik, for at belyse hvilken position de to spillere 

har på markedet og hvad der er essentielt for at kunne agere på markedet. Derefter følger en 

redegørelse for, hvilken markedsform der bedst vil kunne fremme innovation og derfor ind-

drages den neoklassiske teori samt Schumpeter. I forlængelse af Schumpeter vil der blive 

inddraget den økonomiske evolutionærteori i form af Nelson & Winter, der også fungerer 

som fundamentet for den dynamiske løsningsmodel. Hertil vil parametrene i figur 1.1 blive 

uddybet og anvendt i analysen.  

3.2 KORT MARKEDSKARAKTERISTIK  
Medicinalindustrien er det man kalder for ”R&D driven”, da dette element spiller klart den 

største betydning for sektoren.  

Markedet består typisk af to slags spillere, originalproducenter og generiske producenter. 

Originalproducenterne har en høj omkostning til bl.a. R&D og er dermed de innovative kræf-

ter på markedet. Derfor har disse virksomheders produkter typisk også patentbeskyttelse, der 

skal fungere som kompensation for de høje omkostninger de har via deres R&D-

investeringer, og som samtidig også gør information vedrørende opfindelsen offentlig. Den 

anden slags spiller på markedet udgør de generiske producenter, der har deres fokus på at 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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imitere originalproducentens produkter, men til en lavere pris, da de ikke har samme omfat-

tende omkostninger til R&D som originalproducenterne. Dette er med til at afhjælpe de of-

fentlige budgetter, der i sidste ende kommer forbrugerne til gode.221 

 

Fra 2000-2007 brugte originalproducenterne gennemsnitlig 17 % af deres omsætning på 

R&D. Ca. 1,5 % af de 17 % gik til basic research for at kunne identificere potentiel ny medi-

cin. De resterende 15,5 % blev brugt på selve udviklingen af produkterne, der samtidig skulle 

være effektive og sikre nok til at kunne blive markedsført.  Disse tal inkluderer også de R&D-

indsatser, hvor det har fejlet at få skabt ny og markedsføringsklart medicin. 

Derudover bliver 21 % af omsætningen anvendt på selve produktionen.222 

Til sammenligning bruger de generiske producenter i gennemsnit 51 % af deres omsætning på 

produktionen, men hvor omkostningerne vedrørende R&D kun tæller 7 % af omsætningen.223 

Dette illustrerer forskellen i innovationsindsatsen, de to forskellige typer virksomhed bidrager 

med på markedet.  

I medicinalindustrien blev der i alt investeret for ca. €30.000 mil. i år 2012 og det er samtidig 

den industri i Europa, hvor der bliver investeret kraftigst i R&D i forhold til salg.224 

 

Derudover er det værd at bemærke, at til tidspunktet for at et lægemiddel når markedet, er der 

gået op til 12-13 år fra at den første syntese af det nye aktivstof blev udviklet. Dertil koster 

det gennemsnitligt en originalproducent €1.172 millioner at udvikle et nyt produkt og det er 

kun gennemsnitligt én til to ud af 10.000 undersøgte aktivstoffer, udviklet i laboratorierne, 

som består alle udviklingsstadier som det kræves, for at kunne blive markedsført til forbru-

gerne.225 Af denne grund spiller patenter en vigtig rolle i medicinalindustrien, da det det skal 

give originalproducenterne mulighed for at indhente de omkostninger de har haft på de inno-

vative fremkomster de frembringer, og derudover måske endda opnå yderlige gevinster, for at 

kunne blive ved med at investere i nye produkter. Patentet har udover en kompensationsfunk-

tion, for at have frembragt innovative fremkomster, også en anden betydningsfuld funktion, 

da patentet er med til at sikre at informationer bliver offentlige goder.226 Dette kan de generi-

ske producenter f.eks. drage nytte af senere hen, når de imiterer originalproducentens produk-

ter efter at patentet er udløbet efter en årrække.    

 

Den generiske producents indtræden på markedet har den effekt, at priserne på det givne pro-

dukt sænkes, da den generiske producent typisk indtræder på markedet med en pris der ligger 
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25 % under den som den originale producent tager for sit produkt inden eksklusivitetsperio-

den er udløbet. Det er derudover også blevet iagttaget af EU-Kommissionen, at priserne på 

det generiske produkt efter to år var faldet gennemsnitligt med 40 % i forhold til originalpro-

duktet. På nogle markeder har man set helt op til 90 % fald i prisen.227 Derudover viser det sig 

også at originalproducentens priser bliver nedsat, som effekt af den generiske producents 

indtræden.228  

 

Medicinalindustriens struktur er med til at gøre netop denne industri unik, da den er karakteri-

seret ved at Staten involverer sig væsentligt, samt at industrien er reguleret for at opnå diverse 

målsætninger. Dette gælder bl.a. f.eks. eneretten, der skal afhjælpe incitamentet til at innovere 

samt styrke folkesundheden, men indblandingen skyldes også at staterne vil sikre, at det of-

fentlige forbrug er under kontrol og holder sig inden for budgetterne.229 Specielt under finans-

krisen har det offentlige forbrug på staternes sygesikring været et tema og derfor ser man også 

interessen for denne sektor være så massiv.  

3.3 KONKURRENCE OG INNOVATION I ØKONOMIEN 

3.3.1 MARKEDSSTRUKTURER 

For at kunne skabe et bedre overblik og forståelse for, hvordan der skabes incitament til inno-

vation og for, hvilke forhold der syntes at være mest gunstige, vil der i det følgende blive 

opridset forskellige markedsstrukturer.  

Der vil i nærværende afhandling ikke blive foretaget en dybdegående gennemgang af de for-

skellige markedsstrukturer, da dette vil være for omfattende og samtidig vil det ikke kunne 

retfærdiggøres i forhold til afhandlingens omfang. Således vil der i det følgende afsnit være 

fokus på de to ekstremer, nemlig fuldkommen konkurrence og monopol.  

En forklaring af de to markedsstrukturer skal give indblik i den neoklassiske teoris tilgang til 

innovation og samfundsnytte.  

3.3.1.1 FULDKOMMEN KONKURRENCE 

I den neoklassiske økonomi vedrørende fuldkommen konkurrence er man i en tilstand, der 

garanterer opnåelsen af en effektiv allokering, effektiv produktion, maksimum forbrugervel-

færd, maksimum producentvelfærd og maksimum totalvelfærd.230 Det er man, da det under 

fuldkommen konkurrence antages at virksomhederne søger at profitmaksimere under følgen-

de situationsforudsætninger:  

1) Perfekt information 
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2) Virksomhedernes beslutninger kan analyseres uafhængigt af hinanden 

3) Perfekte markeder 

4) Produktet på markedet er homogent 

5) Antallet af sælgere er stort 

6) Der er fri exit fra og entry til den pågældende branche 

Udover disse ydre markedsmæssige situationsbegrænsninger, antages det desuden at virk-

somhederne har fuldkommen viden om de teknologiske, og dermed de omkostningsmæssige, 

forhold, som virksomhederne opererer under.231 

Det kan derfor udledes, at hvis antallet af sælgere på markedet er stort, så vil virksomheder-

nes afsætningskurve være vandret, da prisen betragtes som værende en udefra given parame-

ter, som alle virksomheder ,der indtræder på markedet, må tilpasse sig til. Derfor består en 

virksomheds beslutningsproblem i at maksimere profitten, idet den skal fastlægge produkti-

onsmængden, hvor prisen og omkostningerne er eksogent givne. Dette betyder at det i over-

ensstemmelse med den neoklassiske heuristik vedrørende fuldkommen konkurrence, vil arte 

sig sådan i henhold til maksimeringsproblemet, at der findes maksimum der, hvor marginal-

omkostningerne er lig prisen. 

Den frie adgang til markedet gør, at virksomhederne vil producere ved gennemsnitsomkost-

ningskurvens minimum. Det vil den, da virksomhederne ikke kan indtjene en overnormal 

profit. For hvis en virksomhed forsøger dette, vil nye virksomheder straks blive tiltrukket af 

branchen og dermed indtræde på markedet og konkurrere denne profit væk. Dvs. at der på et 

marked med fuldkommen konkurrence ikke er nogle markedsaktør med en koncentreret mar-

kedsmagt, da markedskræfterne vil regulere sig selv.232 

3.3.1.2 MONOPOL 

Virksomhedsadfærden under monopol betragtes i den neoklassiske teori som værende den 

direkte modsætning til fuldkommen konkurrence. Denne markedsstruktur kategoriseres som 

værende et marked, hvor der er mange købere, men kun én sælger. Denne ene sælger har 

markedsmagten og har derfor indflydelse på markedsprisen. Ligesom med markedsstrukturen 

for fuldkommen konkurrence anses monopolistens beslutningsproblem at være det samme, 

nemlig at profitmakismere, men står her overfor en faldende afsætningskurve.233  

I forhold til et marked med fuldkommen konkurrence, hvor prisen er lig med de marginale 

omkostninger, vil prisen på et monopolistisk marked være højere end de marginale omkost-

ninger. Profitmaksimeringen vil derfor ske ved den faldende marginalindtægtskurves skæ-

ringspunkt med de marginale omkostninger.234  
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3.3.1.3 DE VÆLFÆRDSMÆSSIGE OMKOSTNINGER 

Det findes interessant for nærværende afhandling at vise i alt enkelthed, hvordan den sam-

fundsmæssige velfærd, eksplicit forbrugervelfærden, påvirkes, når markedsstrukturen går fra 

et fuldkomment konkurrencemarked til et monopolitisk marked. Dette findes relevant, da 

konkurrenceretten i høj grad søger mod fuldkommen konkurrence for at opnå en forøget for-

brugervelfærd. Af denne grund ses det også at virksomheder, der opnår en styrket markedspo-

sition på baggrund af konkurrencebegrænsende aftaler, dominerende stilling, fusioner og så-

ledes udsættes for kontrol af myndighederne. I nærværende afhandling er det medicinalindu-

strien og dens muligvise konkurrencebegrænsende aftaler mellem originalproducenter og 

generiske producenter, der er under lup, og dette kan derfor bidrage til den videre analyse af 

påvirkningen af incitamentet til at innovere på medicinalmarkedet.  

 

Til illustration af ændringerne kan figur 3.1 anvendes. Denne figur viser markedsligevægten 

under fuldkommen konkurrence sammenlignet med det profitmaksimerende output under 

monopol.  

 
Figur 3.1 

Interaktion mellem markedsstrukturerne, monopol og fuldkommen konkurrence – Kilde. Egen tilvirkning 

 

I den neoklassiske økonomi vil det under fuldkommen konkurrence være markedskræfterne, 

der bestemmer markedsligevægten. På dette marked vil der blive udbudt QC til prisen PC . 

Dette punkt bliver også kaldt for Pareto efficient. Modsat vil der under monopol blive udbudt 

QM til prisen PM. Monopolisten vil vælge at producere ved den mængde, hvor den kan mak-

simere sin profit.  

Det tab som forbrugerne har ved en monopol markedsstruktur i forhold til fuldkommen kon-

kurrencestruktur, kan illustreres i punktet D, der også kaldes for dødsvægttabet. Derfor er der 
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for forbrugerne i den neoklassiske tilgang en mindskning af forbrugervelfærden i overgangen 

fra fuldkommen konkurrence til en monopol markedsstruktur.  

3.3.2 SCHUMPETER  

Joseph Schumpeter havde en anden tilgang til konkurrencen på markedsstrukturerne, da han 

som en af de første gjorde innovation til det vigtigste omdrejningspunkt for sin teori vedrø-

rende kapitalismens udvikling.  

Hans ambition var at udvikle en længdesnits procesanalyse, der kunne give et nyt perspektiv 

af markedskonkurrence på et brancheplan. Dette var en anderledes tilgang til konkurrencen på 

de forskellige markedsstrukturer, da den neoklassisk teori havde fokus på en statisk tværsnits-

analyse af konkurrencen. Schumpeter så derimod anderledes på markedssystemet og mente 

ikke at det blot skulle være en allokeringsmekanisme, hvor statisk efficiente ligevægtstilstan-

de er det man tilstræber at opnå, som det er i teorien vedrørende fuldkommen konkurrence. 

Dette er der tidligere blevet redegjort for.235 I stedet fokuserede han på at forstå, hvordan mar-

kedssystemet bidrog til den dynamiske efficiens via introduktionen af ”nyheder” eller innova-

tive løsninger. Han anskuede nemlig markedssystemet som en institution, hvis formål var at 

frembringe og efterfølgende teste nyheder. På baggrund  af sine overvejelser om et statisk og 

dynamisk efficiensegenskaber, fremkom han med, hvad man siden har kaldt for ”Schumpeter-

tesen”.236  

 

I den traditionelle neoklassiske teori siger man, at prissystemet er efficiens, når alle overnor-

male profitter bliver konkurreret bort, og at man således ender i fuldkommen konkurrenceli-

gevægt. Ifølge Schumpeter baseres vurderingen af en sådan konkurrencesituation på en ren 

statisk vurdering og det tilhørende efficiensbegreb vil derfor være udelukkende statisk.  

Schumpeter er af den overbevisning, at det dog langtfra er sikkert, at en markedsstruktur med 

fuldkommen konkurrence vil være den mest efficiente, set fra et dynamisk synspunkt i for-

hold til faktoren vedrørende frembringelse af nye og konkurrencedygtige innovationer. 

Schumpeter argumenterer for, at hverken fuldkommen konkurrence eller monopol er særlig 

optimale markedsstrukturer med hensyn til at fremme teknologiske fremskridt. Han mener at 

fuldkommen konkurrence er en for fragmenteret struktur, fordi de enkelte større virksomhe-

der på markedet er for små til at kunne magte større innovationsprojekter, mens der samtidig 

på monopolstrukturen er for lidt konkurrence. Derfor argumenterer Schumpeter for, at en 

oligopolistisk markedsstruktur sikrer en god balance mellem statisk og dynamisk efficiens, 
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der dermed vil være den markedsstruktur, som bedst fremmer innovation på en lang række 

områder.237  

 

Schumpeter har to tilgange til markedsstrukturer, hvor innovation er omdrejningspunktet. De 

to tilgange bliver henholdsvis refereret til som den ”unge” Schumpeter og den ”gamle 

Schumpeter.  

Den unge beskæftigede sig med vigtigheden af iværksætteren og dennes innovation, da 

Schumpeter i modsætning til den neoklassiske teori mente, at det kapitalistiske system var i 

konstant bevægelse og derfor typisk aldrig nåede at havne i en ligevægtsposition. Dette nåede 

de ikke, da nye innovationer blev introduceret, før effekten af de tidligere innovationer nåede 

at ophøre. I den traditionelle forståelse af de økonomiske aktører i den neoklassiske teori, 

anses aktørerne for at være rationelle. Dette mente Schumpeter ikke var tilfældet, da iværk-

sætteren befandt sig i en position og situation, hvor denne havde unikke informationer eller 

måske endda blot fortolkede informationer på en anden måde, og derfor så anderledes på tin-

gene end andre økonomiske aktører. Dette betegner han som at introducere ”nye kombinatio-

ner”, der kunne tage form som nye produkter, nye produktionsmetoder eller nye organisati-

onsformer. Dette var en usikkerhed for iværksætteren, men profitmulighederne var samtidig 

også meget større. Iværksætterens rolle var derfor at forstyrre den eksisterende tilstand og på 

den måde være en ”uligevægtskabende” kraft i det økonomiske system ved netop at insistere 

på at tingene kunne gøres anderledes. Denne del kan karakterisere i Schumpeters evolutionæ-

re modelverden som systemets variationsmekanisme, hvor de innovative tiltag blev introduce-

ret på markedet og efterfølgende holdt op imod det eksisterende. Markedsmekanismen kunne 

derefter selektere mellem det gamle og det nye og hvis det nye blev valgt til, havde iværksæt-

teren altså succes. Dette ville føre til at andre ville imitere dette og til sidst vil det innovative 

tiltag fra iværksætteren være nedarvet i systemet og blevet almindeligt. Konsekvensen af dette 

er at det gamle er blevet udkonkurreret. Denne proces bliver af Schumpeter betegnet som den 

kreative destruktionsproces.238 

 

Den gamle Schumpeter brød med den unge efter at han havde overværet, hvordan de større 

virksomheder havde fået inkorporeret R&D-afdelinger internt i virksomhederne og dermed 

fået institutionaliseret denne innovationsproces. Dermed var det ikke som hidtil kun den en-

keltstående iværksætter, der stod for introduktionen af nyheder i økonomien.239 
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Den gamle Schumpeter er derfor af den overbevisning, at store virksomheder kan være over-

legen vedrørende tilførselen af innovation på baggrund af to punkter med udgangspunkt i den 

oligopolistiske markedsstruktur:  

1) De store virksomheder har de økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at kunne inve-

stere i omkostningskrævende og usikre R&D og opnå betydelige stordriftsfordele i forsknin-

gen. Med en varieret produktlinje vil de også kunne udnytte uventede R&D resultater i en 

grad, som en mindre virksomhed ikke ville være i stand til.  

2) Store virksomheder i et monopolistisk marked vil være i stand til at tilegne sig indtjening 

af høje profitter, som dermed kan investeres i fortsat R&D og dermed nye frembringelser.240  

 

Økonomer, der følger denne tankegang, argumenterer for, at ved at angribe monopol og for-

hindre ”market power” fra at opstå, vil konkurrencepolitikken have positive effekter på den 

statiske efficiens, men at den på samme tid underminerer dynamisk efficiens og dermed inno-

vation.241 

Det er især den ”gamle” Schumpeter, der vil blive anvendt videre i nærværende afhandling 

sammen med Schumpeters evolutionærende modelverden, der senere også blev videreudvik-

let af Nelson & Winter.242 

3.3.3 ARROW 

Kenneth Arrow er af en anden holdning vedrørende innovation i markedet, da han mener at 

Schumpeter undervurderer konkurrencens stimulerende effekt, som kan tilskynde til innovati-

on. Monopolisten vil med sin immaterielle beskyttelse have færre incitamenter til at innovere 

end en virksomhed, der udsættes for konkurrence.243 Dette, mener Arrow, skyldes at virksom-

heden, der udsættes for konkurrence, vil være under pres og dermed mindre selvtilfredse hvad 

angår deres position, at det tvinger dem til at innovere, da denne strategi er den bedste til at 

kunne overtage markedsandele fra sine konkurrenter.244  

Monopolisten vil derimod være tilfreds med sin markedsposition og ikke søge at styrke sin 

markedsposition og bliver dermed ikke straffet for sine mislykkede R&D indsatser pga. den 

manglende konkurrence.245 

3.3.4 NELSON & WINTER 

Richard Nelson og Sidney Winter (1982) har opbygget en evolutionær virksomheds – og 

brancheteori, som bygger videre på både Cyert & Machs behavioristiske virksomhedsteori246 
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og Schumpeters evolutionære forklaringsmodel vedrørende dynamisk konkurrenceteori, ved 

at identificere de tre grundlæggende mekanismer; Arvelighedsmekanismen, variationsmeka-

nismen og selektionsmekanismen.247 

Nelson og Winter prøver med deres teori at overkomme to begrænsninger, som forekommer i 

den behavioralistiske virksomhedsteori. Den ene begrænsning går ud på at teorien er kortsig-

tet, da den primært studerer virksomheder med givne handlingsregler, men de studerer ikke 

hvordan disse handlingsregler kunne ændre sig over tid. Den anden begrænsning Nelson og 

Winter ville overkomme var, at den behavioristiske teori udelukkende var en teori om den 

enkelte virksomhed og ikke en population af virksomheder og deres samspil på et given mar-

ked.248  

Af denne grund tog Nelson og Winters teori fat i det adfærdsteoretiske studium af en virk-

somheds handlingsregler, som også bliver refereret til som værende virksomhedens rutiner. 

Dette anvendes analogt til biologiens genetik og dens arvelighedsmekanisme. I biologien er 

det generne der overfører arvelighedsanlæggene mellem generationer og bestemmer indivi-

dets karaktertræk og adfærd, men når det angår virksomheder karakteriseres det som værende 

virksomhedens rutiner. Med dette menes der hvordan virksomheden udfører en lang række 

handlinger på en relativt effektiv måde.249  

 

I den evolutionære teori vil virksomheder i en branche være heterogene og udvise forskellige 

grader af profitabilitet. På denne måde adskiller denne teori sig fra f.eks. den neoklassiske, da 

der i den neoklassiske anlægges et typologisk perspektiv – dvs. at man betragter virksomhe-

derne som værende homogene, hvor man i den evolutionære teori udgår fra et populationsper-

spektiv. Dertil adskiller den evolutionære teori sig også på et andet punkt, da der i denne teori 

ses på virksomheden og branchen i et historisk længdesnitsperspektiv i forhold til tværsnits-

perspektivet som i den neoklassiske teori, da man ser på processen og ikke blot i et slutsta-

die.250  

 

Variationsmekanismen bliver i biologien betragtet som alle de fejlkoder af generne, der kan 

opstå. Disse kaldes også for genernes mutation. Analogien herfra til Nelson og Winters teori 

består i alle de ændringer, der sker i en virksomheds rutiner. Dette kan f.eks. være en virk-

somheds rutiner vedrørende teknologi, marked eller organisation. Det som også kan kaldes 

for innovationer. Modsætningsvis til biologien, hvor disse ændringer sker stokastisk, vil en 

virksomheds frembringelse af innovation være mere forsætligt.251 
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Den tredje mekanisme er selektionsmekanismen. I biologien beskriver denne mekanisme den 

proces, der sikrer at kun de organismer som er bedst tilpasset sine omgivelser vil blive selek-

teret og dermed overleve og sprede sit arveanlæg. I den økonomiske sfære vil man sige at 

dette foretages af markedsmekanismen. Nelson og Winter mener dog, at selektionsmekanis-

men, til forskel fra den biologiske verden, ikke sikrer, at alle de virksomheder, som har min-

dre profitable rutiner, udgår af markedet, da de økonomiske omgivelser skifter for hurtigt til 

at de virksomheder, som har ineffektive rutiner, bliver elimineret af markedskonkurrencen. 

Derfor kan virksomheder, både med optimale og ikke optimale rutiner, leve side om side i 

den samme branche.252  

 

Ligesom Schumpeters evolutionærteori, fokuserer Nelson og Winters evolutionære teori på 

den dynamiske konkurrence og dermed den langsigtede brancheanalyse, hvor virksomheder-

nes rutiner og udskiftning af disse, samt innovation af nye rutiner, bliver betragtet.  

Denne analogiske anvendelse af de biologiske mekanismer i form af Nelson og Winters evo-

lutionære teori samt Schumpeters kreative destruktion vil blive anvendt i analysen af forhol-

det mellem de originale producenter og de generiske producenter i medicinalindustrien læn-

gere nede.   

3.4 DYNAMISK OG EVOLUTIONÆR LØSNINGSMODEL TIL 

VÆKSTPARADIGMET 

I den økonomiske analyse anvendes et udvidet industriøkonomisk vækstparadigme. Det er 

udviklet med det formål at kunne løse afhandlingens økonomiske problemstilling.  

Da problemstillingen vedrører innovationsgraden i forholdet mellem originale og generiske 

producenter, på baggrund af de nyopdagede/nyankomne, reverse payment settlements, tænkes 

paradigmet at blive anvendt evolutionært og dynamisk.  

Grunden til at paradigmet anvendes evolutionært er for at fokusere på ændringsprocesserne 

for en hel population af organisationer, og dermed hverken have fokus på ligevægtstilstande 

eller processer for den enkelte organisation.  

 

Paradigmet tager på baggrund af det juridiske kapitel udgangspunkt i medicinalindustrien og 

forholdet mellem originalproducenter og de generiske producenter, som hver biddrager til 

væksten på deres måde. Men da innovationsgraden er det der sigtes at udlede med vækstpara-

digmet, er det industriøkonomiske paradigme blevet tilrettelagt sådan, at ændringsprocesserne 

kan analyseres ved at erstatte de typiske parametre, structure og conduct, med de tre evoluti-

onsmekanismer som der er blevet redegjort for tidligere. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Paradigmet består af en eksogen faktor i form af de forligsaftaler som originalproducenten 

indgår med den generiske producent. De såkaldte reverse payment settlements kan derfor 

have en effekt i form af ændring på både innovationsgraden og forbrugervelfærden, hvis de 

ikke tillades, selvom originalproducenten er i besiddelse af patenter.  

I det juridiske blev der analyseret på hvorvidt denne aftaleform decideret var i strid med gæl-

dende ret ud fra aftalens object, eller om konkurrencemyndighederne måtte ”nøjes” med at 

analysere effekterne ved indgåelse af sådan nogle aftaler. Altså kan aftaleformen stadig være i 

strid med gældende ret også selvom aftalen ikke er konkurrencestridig ud fra aftalens object.  

Det er derfor af interesse at analysere, hvad der sker med incitamentet til at innovere i tilfæl-

de, hvor originalproducenten stadig besidder et patent, men hvor de enten ikke må gøre brug 

af aftaleformen med de generiske producenter, eller at de faktisk gerne må gøre det, nu hvor 

de har patent. Det er derudover også interessant at se på de tilfælde, hvor der ikke er patent.  

 

Ud fra anvendelsen af det udvidede og modificerede paradigme, er det altså meningen at der 

skal ses nærmere på den eksogene påvirkning af reverse payment settlements på de tre evolu-

tionære mekanismer, selektion, variation og arvelighed, der endogent påvirker hinanden, for 

at kunne anskue de dynamiske ændringsprocesser på markedet mellem originale og generiske 

producenter. Dvs. at Reverse Payment Settlements (RPS) påvirker selektion (S) og variati-

onsmekanismerne (V) på følgende måde:  

RPS !  (V "!  S). 

Dette har igen betydning for arvelighedsmekanismen (A), der på baggrund af variationen og 

selektionen bliver skabt nye rutiner, der går ned gennem systemet og bliver til de nye hand-

lingsregler. 253  

Til sidst kan performance (P) udledes som værende effekterne af samspillet mellem de tre 

mekanismers endogene påvirkning på hinanden på baggrund af den eksogene påvirkning fra 

den nye forligsaftalemetode, reverse payment settlements.  

Med udgangspunkt i vækstparadigmet, Figur 1.1, vil det betyde følgende:  

 

(RPS) !  ((V <----> S) " (A)) !  (P)254 

 

3.4.1 DEN NORMALE INTERAKTION PÅ MARKEDET. 

Den interne selektionen på markedet for medicinprodukter består i, at det er frit for enhver 

virksomhed at forske og udvikle nye produkter, hvor der kan ansøges om godkendelse til at 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
253 Med rutiner menes der hvad de forskellige virksomheder gør forskellige ting, af denne grund anses virksomhederne som 
værende heterogene, se Nelson & Winter i Knudsen (2014), side 340 
254 Se figur 1.1 
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markedsføre produktet. Dog er der som tidligere nævnt to typer af udbydere på markedet 

overordnet set, og de har hver deres selektionsproces.  

De store etablerede virksomheder som i nærværende afhandling er blevet betegnet som væ-

rende originalproducenter, har andre muligheder når det kommer til udviklingen af nye pro-

dukter i forhold til sin generiske modpart. Dette skyldes i høj grad virksomhedernes finansiel-

le muligheder samt store interne R&D faciliteter.255 Derfor sker den umiddelbare første kon-

kurrence mellem originalproducenterne, der i deres forsøg på at skabe nye produkter konkur-

rerer indbyrdes for at være først med at komme med et middel, der kan behandle en given 

sygdom.  

 

De store originalproducenter foretager en intern selektion i første omgang ud fra hvilke syg-

domme, der er efterspørgsel på at få behandlet og hvor mange mennesker der ville kunne få 

nytte af et nyudviklet produkt. Her kan der være flere originalproducenter i gang på samme 

tid, da flere producenter ser samme potentiale, men kun én opnår at gå hele vejen og dermed 

opnår at kunne markedsføre et produkt, der samtidig opnår at få overrakt patent og dermed 

eneret af samfundet. Dette har den konsekvens at de producenter, der ikke kommer først, må 

afstå en ”sunk cost”. Derfor er medicinalindustrien også blandt de brancher, hvor risikoen for 

at fejle er størst, da der fra originalproducenternes side bliver investeret kraftigt i R&D, som 

muligvis ikke fører til noget, da man enten ikke er first-to-file256, eller at forskningen og ud-

viklingen af et produkt slår fejl, da det igennem de forskellige undersøgelsesfaser slår fejl 

og/eller muligvis ikke bliver godkendt til markedsføring. Det er dog muligheden for at opnå 

eneret og ramme den næste blockbuster, der driver virksomhederne til at investere kraftigt, da 

dette kan medføre væsentlige monopolprofitter.  

 

Muligheden for at opnå monopoltilstand og de mulige monopolprofitter, der følger med ene-

retten til et givet marked, kan have betydning for innovationsrutinen på markedet, da forhåb-

ningen om at nå de samme profitter driver andre virksomheder til  at ændre deres rutiner fra 

muligvis at være drevet af imitation til innovation. Det vil altså sige at samspillet mellem 

variation og selektion, kan være med til at arvelighedsmekanismen træder i kraft, som derfor 

får betydning for andre virksomheder, da de tilpasser deres måde at agere på ud fra den æn-

drede variation på markedet. Derfor er monopoltilstanden med til at skabe variation på mar-

kedet. 

 

Belønning i form af monopoltilstande !  (V) !  (S) !  (A) ! (V)#  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
255 Dette var grundlaget for den gamle Schumpeters tilgang til innovation. Se afsnit 3.3.2 
256 Man bliver simpelthen slået på stregen vedrørende patentering af et aktivstof. 
Glader (2006), side 39 
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Med dette menes der at monopolprofitter har en indvirkning vedrørende incitamentet til at 

innovere, hvilket skaber variation på markedet. Hvis denne variation er succesfuld vil det føre 

til at variationen bliver selekteret og dermed skaber transmission/arvelighed videre i systemet, 

der betyder at nye virksomheder kommer til med de nye adopterede rutiner, som i sidste ende 

kan skabe en tilføjelse til innovationen på markedet.   

 

Anderledes er det længere nede i ”kæden”, da den næste selektionsproces sker for den næste 

bølge af producenter, de såkaldte generiske producenter. Disse producenter har ikke samme 

rutiner som originalproducenterne, da de er en anden slags virksomhed, hvis forretningsmodel 

er bygget op omkring at indtræde markederne med generiske produkter til en billigere pris. 

Dvs. at det kendetegnende for disse virksomheder er, at de ikke foretager samme innovative 

indsats som originalproducenterne, men at de i stedet udfylder en anden funktion i form af 

konkurrencefunktionen på markedet, der i sidste ende er til gavn for forbrugerne.  

 

Selektionsmekanismen er centreret omkring de generiske producenters valg af, hvilke origi-

nalprodukter de vil markedsføre. Dette kommer igen an på efterspørgslen på markedet, samt 

hvilken succes originalproduktet har haft. Af denne grund går den generiske producent typisk 

efter de såkaldte blockbuster produkter, hvor der allerede er en veletableret efterspørgsel på 

produktet og dermed bliver originalproducentens innovative indsats nedarvet til de generiske 

producenter, der altså imiterer.  

 

Denne form for imitation har ikke betydning for incitamentet til at innovere for de generiske 

producenter, da disse får adgang til markedet når barrieren er blevet brudt i form af at origi-

nalproduktets patent udløber. Det har dog indflydelse på den videre innovation og dermed på 

variationsmekanismen blandt de originale producenter, da disse ikke længere har samme ind-

tjeningsmuligheder på markedet. Derfor er disse producenter nødt til at foretage nye innovati-

ve frembringelser for at kunne opnå samme monopoltilstand igen. Ved at sætte begrænsning 

for monopoltilstanden via patentløbetiden sikrer man at variationen på markedet ikke er 

kommet til sit endelige, og dermed et vedvarende incitament til at innovere samt konkurrence. 

  

Der kan altså konkluderes at forholdet mellem originalproducenten og den generiske produ-

cent er med til at opretholde en dynamisk variation, samtidig med at der søges mod den stati-

ske ligevægtstilstand, når patentet falder fra og markedsstrukturen bevæger sig fra monopol 

til fuldkommen konkurrence.  
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Den generiske producents indflydelse på variationen og dermed incitamentet til at innovere 

kan opstilles via parametrene på følgende måde: 

 

(S) !  (A) !  imitation !  (V) ny innovationsproces startes 

 

Dette kan derfor beskrives som det, Schumpeter kalder for en adaptiv respons, hvorved det 

giver anledning til den kreative destruktion i form af frembringelser, der ændrer de ”gamle” 

måder at gøre tingene på. Originalproducenternes variationsskabelse på markedet nedarves til 

de generiske producenter, hvorpå variationen fremover bliver det normale på markedet.   

3.4.2 APPROPRIERINGSPROBLEMET 

En markedsstruktur som den, hvor der findes fuldkommen konkurrence, er, som Schumpeter 

udfordrede, ikke den bedst egnede struktur når det kommer til at skabe incitament til at inno-

vere. Derfor snakker man om at det økonomiske system kan indeholde fejl som modarbejder 

de egentlige egenskaber man søger at opnå af markedsstrukturen. Disse bliver derfor benævnt 

som værende markedsfejl.257  

En markedsfejl kan f.eks. være approprieringsproblemet, hvor virksomheder, der ellers ville 

være villige til at indgå i innovative aktiviteter, ikke får stimuleret dette, da det ikke kan beta-

le sig at investere i innovation, da man ikke er sikret at få dækket sine udviklingsomkostnin-

ger (med fremmedord, approprieret). Dette skyldes at den innovative virksomhed ikke kan 

beskytte sine frembringelser fra at andre kan imitere det innovative produkt. Hvis det viser 

sig, at den variation, som er blevet skabt, er bedre end den gamle, vil den dermed blive selek-

teret og nedarvet gennem arvelighedsmekanismen, der altså resulterer i at den innovative 

frembringelse bliver imiteret.  

 

Uden mulighed for at beskytte sit innovative produkt: 

(V) !  (S) !  (A) !  imitation !  (V)$  

 

Denne udvikling kan have en negativ effekt på incitamentet til at innovere og på den økono-

miske vækst. Derfor vil approprieringsproblemet være skyld i at den vigtigste mekanisme i 

den evolutionære proces, nemlig variationsmekanismen, bliver hæmmet. For når først variati-

onen og dermed incitament til at innovere hæmmes, vil det som figur 1.1 viser have indfly-

delse på de to andre mekanismer, som dermed betyder at der pga. den manglende innovation  

ikke vil ske en selektering, og dermed bliver de nye måder heller ikke nedarvet ned gennem 

systemet. Den manglende innovation betyder, at samfundet ikke udvikler sig og forbliver i 

samme tilstand og dermed videreudvikler markedet sig ikke dynamisk.   
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
257 Knudsen (2014), side 355 
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Approprieringsproblemet kan med udgangspunkt i spilteori illustreres ved at f.eks. en origi-

nalproducent og en generisk producent i medicinalindustrien har to strategier at vælge i mel-

lem. 
 

 
Figur 3.2 

 Spilteori tabel, kilde: Knudsen (2014), side 357 

 

Virksomhederne kan enten beslutte sig for at innovere eller imitere. Hvis virksomheden væl-

ger en innovationsstrategi, er det forbundet med en økonomisk investering som virksomheden 

regner med at få indtjent og derudover også opnå en profit. Derudover kan virksomheden 

vælge den anden strategi, der ikke medfører en økonomisk investering til at udvikle, men 

derimod imiterer man den anden virksomheds innovative fremkomster for selv ikke at skulle 

bruge penge på dette.  

 

Figur 3.2 viser to virksomheder, som har de samme muligheder på markedet. De står overfor 

at skulle vælge en strategisk beslutning vedrørende om at innovere eller imitere. Resultatet af 

hvad den enkelte virksomhed kan opnå kommer alene ikke an på hvilken strategi de selv væl-

ger, men også modpartens.  

Tallene, som står i spilmatricen, illustrerer hvad den enkelte virksomhed kan forvente i 

payoffs, ud fra deres eget valg og modpartens valg. Dette vil dermed sige at begge virksom-

heder har 4 som deres højeste payoff og 1 som deres laveste. Begge virksomheder har det 

man kalder for en dominerende strategi, hvilket er den strategi som giver det højeste payoff 

ligegyldigt hvad den anden virksomhed vælger af strategi. Af denne grund vil begge virk-

somheder vælge imitationsstrategien, da den sikrer dem 2 i payoff, og hvis modparten skulle 

vælge at innovere, vil den som imiterer få 4 i payoff i stedet for de 2.  Vi forventer dog at 

begge virksomheder vil vælge at imitere pga. approprieringsproblemet.  

Payoff’et (2,2) er også det der betegnes som værende Nash-ligevægten, da de to virksomhe-

der ikke ville kunne opnå et bedre payoff ved enkeltvis at afvige fra den valgte strategi. Dog 

kan det ses at denne Nash-ligevægt er en suboptimal tilstand, da tilstanden (innovation, Inno-

vation) giver (3,3), der dermed er højere end værdierne (2,2). 

Innova!on Imita!on

Innova!on 

Imita!on

Virksomhed 1 

Virksomhed 2 

3,3

4,1

1,4

2,2
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Derfor kan det konstateres, at hvis virksomhederne handler individuelt rationelt vil de på så-

dan et marked vælge hver deres egen dominerende strategi, dog uden at realisere den kollek-

tivt rationelle eller optimale tilstand. Den kollektive optimale tilstand vil kun kunne opnås, 

hvis parterne giver hinanden lovning på at vælge innovationsstrategien i stedet og ikke afvige 

fra denne på et senere tidspunkt.258 

 

Approprieringsproblemet består derfor således, at når udgangspunktet er medicinalindustrien 

vil incitamentet til at skabe ny medicin til befolkningen ikke være tilstede i et markedssystem 

som fuldkommen konkurrence, da der er for store omkostninger for den enkelte opfinder og 

for let adgang for generiske til at imitere den innovative frembringelse og dermed vil der ikke 

være mulighed for opfinderen for at få dækket sine omkostninger, hvilket er essentielt i et 

marked som medicinalindustrien, da der som tidligere nævnt er forbundet meget høje om-

kostninger til frembringelsen af nye produkter. Dette har derfor også effekt på samfundet, da 

den økonomiske vækst udebliver samt forbrugervelfærden tager skade i det omfang, at der 

ikke fra befolkningens side er adgang til innovative og nye behandlingsmetoder, som i sidste 

ende har effekt på den enkelte borgers forventede levealder.  

3.4.2.1 LØSNING PÅ APPROPRIERINGSPROBLEMET 

For de originale producenter, dem der altså foretager sig en innovationsindsats, er det væsent-

lig for deres eksistens, at denne markedsfejl bliver rettet. Det samme gælder for samfundet, da 

vi er interesseret i de innovative frembringelser, de store originalproducenter bidrager med. 

Derfor er de immaterielle rettigheder vigtige for at vi ikke havner i den suboptimale tilstand, 

og dermed er den eneret som et patent fører med sig, væsentlig for variationen på markedet. 

Af denne grund har eneretten altså den konsekvens at transmissionen sker langsommere pga. 

de adgangsbarrierer, der opstår i forbindelsen med tildeling af patenter, og det betyder at de 

generiske virksomheder må vente på at patentet udløber for at kunne igangsætte arveligheds-

mekanismen og dermed imitationen af den innovative frembringelse. 

Dermed giver patenterne altså virksomhederne incitament til at foretage investeringer i frem-

bringelse af nye lægemidler, da patentet sikrer patenthaveren 20 år fra opnåelse af patentet259 

til at kunne få dækket sine udviklingsomkostninger samt få skabt sig et profit, der dermed kan 

være med til at sikre videre investeringer i R&D. Dette kommer forbrugerne til gode på læn-

gere sigt, da forbrugerne får adgang til nye og innovative lægemidler samt lavere priser, når 

markedsstrukturen overgår fra monopol til konkurrence.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
258 Knudsen (2014), side 357-358 
259 Rosenmeier & Schovsbo (2013), side 409 
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Udover selve patentet kan de innovative medicinalvirksomheder også søge om en forlængelse 

af deres patent i form af et SPC (Supplementary Protection Certificate), der gælder i op til 5 

år for medicinalvirksomheder efter at det oprindelig patent er udløbet.260 Dette skal afhjælpe 

problemet vedrørende R&D processen samt godkendelsesprocessen, da dette, kombineret set, 

kan tage op til 12-15 år fra at patentet er blevet tildelt. Det giver dermed opfinderen en for-

længet tidsramme til at få dækket sine omkostninger, da man anderkender, at incitamentet til 

at innovere ellers kan blive hæmmet pga. de få antal år der er tilbage af patentets 20 årig leve-

tid.  

 

Patenter og SPC’s har en negativ effekt på hvor hurtigt transmissionen på markedet sker, men 

samtidig sørger de selvsamme ting altså for, at variationen bliver styrket og dermed dynamisk 

vækst.  

Ud fra et statisk perspektiv skaber patenterne, som tidligere nævnt, monopoltilstande og der-

med et dødsvægttab i form af negativ påvirkning på forbrugervelfærden og derfor vil dette 

være statisk inefficient.261  

3.4.3 DEN ÆNDREDE INTERAKTION PÅ MARKEDET 

Den hidtidige interaktion på markedet mellem originalproducenterne og de generiske produ-

center har ændret sig efter at arvelighedsmekanismen er blevet udskudt. Grunden til at varia-

tionen ikke bliver nedarvet lige så hurtigt som det muligvis har været tidligere, skyldes at 

medicinalindustrien, givetvis pga. Finanskrisen, har ført til sporadiske investeringer i R&D, 

der ikke har givet de ønskede resultater, samt anvendelsen i højere grad af tilknyttede frem-

stillingspatenter, der kan have den effekt at indsnævre adgangen til markedet for de generiske 

producenter.  

 

Antallet af succesfulde investeringer i R&D, der har udmøntet sig i et markedsført produkt 

har op gennem 00’erne været nedadgående. Faktisk viser EU-Kommissionens sektorundersø-

gelse262, at der er en vedvarende trend på markedet for originalproducenterne og deres pro-

blemer med at få skabt nye produkter, der kan erstatte de gamle, da et signifikant antal af 

vigtige blockbusterlægemidler samtidig har mistet deres patenter.263 Faktisk viser tallene, at 

nedgangen i ny medicin, der når markedet er gået fra at der gennemsnitligt udkom 40 nye 

produkter hvert år i 1995-1999, til at der kun udkom 27 nye produkter pr. år i 2000-2007.264 

En trend der endnu ikke er brudt.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
260 Rosenmeier & Schovsbo (2013), side 411 
261 Se afsnit 3.3.1.2.3 
262 her menes der, Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report 
263 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report, side 33 præmis 79 
264 Ibid., side 33, præmis 80 



!
Side 68 af  87 

Dette stiller yderligere krav til originalproducenternes evner hvad angår at appropriere inve-

steringer på produkter, der allerede er markedsført. I forvejen er det sådan, at 80 % af produk-

terne på markedet ikke får approprieret deres omkostninger, som de har haft med udviklingen 

af produktet. Det, sammenholdt med det faktum, at det kun er én til to produkter ud af 10.000, 

der faktisk klarer alle undersøgelsesfaser plus godkendelse til markedsføring, vidner om de 

svære forhold for originalproducenterne.265 – Den engelske patentdommer, Sir Robin Jacobs 

sagde det ret præcist, ”Most research leads nowhere. The few winners must pay for all the 

losers”266   

 

Kombinationen af nedgang i nye innovative produkter, der når markedet samtidig med at de 

eksisterende og etablerede produkter har deres patentudgang, skaber en slags nyt approprie-

ringsproblem for originalproducenterne. Derfor tager mange originalproducenter patenter på 

fremstillingen af deres produkter, da selve processen også kan være unik nok til at modtage 

eksklusivitet. Dette patent har typisk en udløbsdato, der ligger efter udgangen af molekylepa-

tentet, da originalproducenterne, muligvis af strategiske overvejelser, først ansøger om dette 

på et senere tidspunkt. På den måde kan fremstillingspatentet være med til at give en grad af 

beskyttelse udover molekylepatentets løbetid, og dermed indskrænke selekteringen og hæm-

me arvelighedsmekanismen af den allerede etablerede variation på markedet, der ellers står til 

at blive selekteret.  

 

Fremstillingspatenter !  (S)$!  (A)$  

 

Med dette menes der, at arvelighedsmekanismen kan blive udskudt til et senere tidspunkt, 

hvis altså den generiske producent ikke har held nok til at kunne udvikle udenom patentet.  

Denne udskydelse kan i nogle situationer også føre til at variationsmekanismen bliver styrket, 

da både originalproducenten vil have længere tid til at appropriere, hvilket kan være særdeles 

vigtigt for det videre incitament til at innovere, når tilkomsten af nye innovative produkter går 

langsomt og risikoen for at fejle i forvejen er signifikant.  

 

Fremstillingspatenter !  Længere tid til appropriere !  (V)#  

 

Dertil kan det også argumenteres for at fremstillingspatenterne, på trods af sin negative ind-

virkning på arvelighedsmekanismen, på sin vis kan have en positiv effekt på variationsmeka-

nismen, ikke kun for originalproducenterne, men at udsigten til at det bliver svære at indtræde 

på markedet, også selv efter molekylepatentet falder fra, hvor markedet i princippet er frit, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
265 Anderman & Ezrachi (2011), side 244 
266 Speech by Sir Robin Jacobs on ”Patens and Pharmaceuticals”, para 4 
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kan give incitament til den videre innovationsindsats på det enkelte produkt, der i sidste ende 

kan føre til et forbedret og mere effektivt produkt.  

 

Fremstillingspatenter ! (A)$! (Voriginal)#   !  (Vgenerisk)#  

 

Dette kræver dog at de generiske producenter er villige til at investere i R&D og ikke bare 

opgiver at indtræde på markedet. De generiske producenter i nærværende afhandling har kun 

haft funktion af at udvikle generiske produkter, hvor de mest af alt indtræder rundt om de 

mulige fremstillingspatenter der måtte være.  

Det har negativ effekt på forbrugervelfærden, hvis fremstillingspatenterne forlænger original-

producentens monopoltilstand og skaber flere adgangsbarrierer for de generiske producenter, 

da de dermed kan opretholde monopolpriserne og ikke skulle konkurrere på pris. Dermed går 

forbrugerne glip af billigere medicin på tidspunktet for molekylepatentets udløb.  

 

Patenterne udgør en stor del af markedsstrukturen i medicinalindustrien, og derfor kan patent-

rettens muligheder for at tilknytte fremstillingspatenter dermed siges at skabe gode rammer 

for en positiv effekt på variationsmekanismen. Dog er molekyle- og nu også fremstillingspa-

tenter i høj grad med til at selekteringen af variationen bliver nedarvet langsommere eller helt 

undlades pga. den forlængede tidsfaktor samt de medfølgende barrierer. 

 

(S) "!  (V)#   !  (A)$  

3.4.3.1 INCITAMENTET TIL AT INDGÅ FORLIG 

Grunden til at parterne foretager disse forlig er, som det tidligere i det juridiske kapitel er 

forklaret267, at der fra begge parter skabes incitamenter pga. den stigende usikkerhed vedrø-

rende en tvists udfald, hvis den skulle komme for en domstol, samt de konsekvenser det kan 

medføre. Dette betyder altså at usikkerheden vedrørende hvad parterne kan forvente ex post 

kan påvirke parternes ex ante overvejelser vedrørende risiko og investeringer på markedet.  

Usikkerhedsfaktoren påvirker dynamisk mekanismerne på markedet, og vigtigst af alt kan 

usikkerheden, skabt på baggrund af rammerne for markedet, være med til at hæmme incita-

mentet til innovation og på den måde være med til at skade variationsmekanismen og dertil 

også de to andre mekanismer.  

Hvis parterne på markedet ikke er bevidste om, hvad der kan forventes og hvad der er gyl-

digt/ugyldigt, kan det være med til at forhøje den subjektive risikovurdering vedrørende f.eks. 

investering i innovation eller vedrørende tidspunkt for indtræden på markedet. Derfor kan de 

to parter finde hinanden i virvaret af usikkerhed, da begge parter frygter det værste. Den ge-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
267 Se afsnit 2.2 
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neriske producent frygter at dennes indtrædelse på markedet faktisk er en krænkelse af origi-

nalproducentens fremstillingspatent, der dermed betyder nægtet adgang samt erstatning til 

den krænkede. Hvis dette er konsekvensen har den generiske producent mistet alle omkost-

ninger forbundet med skabelsen af produktet. 

 

For originalproducenten drejer usikkerheden sig om, hvorvidt man kan stole på patentets gyl-

dighed, nu hvor den nationale patentmyndighed har siddet og vurderet patentkravet og deref-

ter tildelt patent til originalproducenten. Derudover handler det fra dennes side også om, om 

en domstol vurderer anvendelsesområdet for patentet på samme måde som deres egen subjek-

tive vurdering. Med dette menes der, at selvom originalproducenten har fået tildelt patent, er 

der ikke sat nogle faste rammer for, hvad det dækker imod, da det er svært ex ante at vide 

hvilke produkter der vil komme til at udfordre patentet i fremtiden.  

Af denne grund opstår der incitamenter til at forhandle en aftale på plads mellem parterne.  

 

Usikre rammer på markedet !  (S "!  V) = (V)$  

3.4.3.2 JURIDISKE OMKOSTNINGER 

I forlængelse med usikkerhedsmomenterne, der opstår for begge parter, skal der i denne 

sammenhæng også tages forbehold for de juridiske omkostninger parterne har, når/hvis de 

ender med at tage patenttvisten videre til domstolene. For som systemet fungerer pt. så tilde-

les der patent for det enkelte marked. Med dette menes der, at hvert medlemsland i EU selv 

står for tildelingen af patenter og af denne grund vil en patenttvist vedrøre alle de lande, hvor 

markedet vil blive berørt af tvisten mellem de to parter.268 Dvs. at der inden for EU sker en 

duplikation af retssager, der ikke nødvendigvis ender med samme udfald269, hvor hvert med-

lemsland selv kan bestemme hvorvidt et patent er gyldigt eller ej, eller om der har fundet en 

krænkelse sted. Alle de retssager som man kan forestille sig, at de to modstridende parter 

kommer ud for, har den konsekvens, at begge parter også bliver udsat for enorme omkostnin-

ger til juridisk konsultation og retssager. Disse omkostninger kan for mange generiske, men 

også originalproducenter bidrage til et forøget incitament til indgåelse af forlig, da retssagerne 

samtidig er tidskrævende. I EU tager det i gennemsnit ca. 2.8 år førend der ligger en endelig 

dom klar.270 Dermed bidrager patentsystemets opdeling mellem EU-medlemsstaterne til usik-

kerheden, individuelle risikovurderinger og kan i sidste ende have effekt på arvelighedsmeka-

nismen og den efterfølgende variation på markedet.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
268 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report, side 109, præmis 284 
269 Kan påvirke prisen på produktet i alle lande, hvis det kommer på markedet f.eks. i et land inde for EU.  
270 Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report, side 228, præmis 636 
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De økonomiske omkostninger forbundet med de mange retssager kan for originalproducenten 

også føre til en begrænsning af midler til investering i R&D, hvis altså problemet er vedva-

rende og at den originale producent har behov for at forsvare sit patent af flere omgange.  

 

Usikkerheden, kombineret med omkostningerne til juridiske tvister, fører til at selektionsme-

kanismen påvirker variationsmekanismen negativt, hvilket kan betyde udskydelsen af arve-

lighedsmekanismen på markedet. Rammerne bidrager derfor til den dynamiske inefficiens på 

markedet.  

3.4.4 REVERSE PAYMENT SETTLEMENTS PÅVIRKNING PÅ VARIATIONEN 

EU-Kommissionen har kun været interesseret i de aftaler, hvor den generiske producents ad-

gang blev begrænset samtidig med at en værdioverførsel fra den originale producent til den 

generiske producent fandt sted. Ud fra Kommissionens konkurrenceretlige tilgang til disse 

aftaler har fokus været på den statiske ligevægtstilstand, da dette er nemmere at måle end den 

dynamiske efficiens.271 

Parterne har hver deres begrundelse for at indgå i denne form for forligsaftale, men hvordan 

disse forligsaftaler påvirker markedet og i særdeleshed variationsmekanismen og dermed den 

dynamiske efficiens kan differentiere på baggrund af, hvad grundlaget for aftalerne er, samt 

de antagelser vi gør os om resultatet af en endelig retssag mellem de to parter. 

Derfor vil dette afsnit analysere de dynamiske processer på baggrund af forskellige scenarier 

og antagelser vedrørende reverse payment settlements (RPS).  

 

(RPS) !  (V) 

Når RPS er den aftaleform, der bliver anvendt mellem den generiske og den originale produ-

cent, er det interessant at se dens indvirkning på den videre dynamiske proces, der sker på 

markedet, med henblik på det videre incitament til innovation af nye frembringelser.  

 

Vi antager at de to parter på markedet har indgået en RPS på baggrund af at den generiske 

producent har krænket et af originalproducentens patenter, eksempelvis et af de tilknyttede 

fremstillingspatenter, og vi antager samtidig, at hvor patentet er blevet tildelt i første omgang, 

så vil det også blive opretholdt hos domstolene.  

Det betyder, at hvis de ikke havde indgået denne forligsaftale havde det medført langtrukne 

retssager samt en omkostninger for begge parter og med det resultat at den generiske produ-

cent ikke ville have held med at komme ind på markedet, pga. krænkelsen af originalprodu-

centens fremstillingspatent.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
271 Glader (2006), side 17 
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RPS kan dermed siges at havde været fordelagtigt for begge parter, da det har sparet dem tid 

samt unødvendige omkostninger. Derudover har den generiske part, som i realiteten ville 

have krænket patentet, modtage en værdioverførsel, der givetvis kan anvendes til videre inve-

stering i at finde en vej rundt om patentet og dermed indtræde markedet.  

 

RPS styrker originalproducentens position samt den generiske producent, hvis vi antager at 

patentet vil blive opretholdt og samtidig er dækkende. 

 

RPS kan derudover have tendens til at sikre den fortsatte variation hos originalproducenten, 

da muligheden for at indgå forlig med den generiske producent også, på trods af at der sker en 

værdioverførelse, vil sikkerheden som aftalen giver være af endnu højere værdi. Dermed gi-

ver det også sikkerhed for at de som patenthaver har ret til at indgå aftaler der sikrer dem 

retten til markedet, når de nu er blevet tildelt patent. Dermed har originalproducenten mere tid 

til at appropriere og styrke sine fremtidige investeringer i R&D, som kan gavne forbruger-

vældfærden dynamisk set. 

RPS har dog en negativ effekt på arvelighedsmekanismen og den videre selektion, da RPS 

virker som en sikring af eneretten. Af denne grund kan variationen ikke blive nedarvet og 

imiteret med det samme, da selekteringen er blevet udskudt.  

 

RPS !  (V)#   !  (A)$  

 

Kommissionen er af den holdning, at når originalproducenten går med til at betale et væsent-

ligt beløb til den generiske producent, må det være på baggrund af at patentet, som de er i 

besiddelse af, er svagt eller at det ikke er dækkende.272 Derfor antager de at disse aftaler bliver 

indgået for at beskytte originalproducentens monopol og dermed holde konkurrencen ude.  

Lad os antage at Kommissionen faktisk har ret i sine betragtninger og at originalproducentens 

patent ikke ville havde været krænket eller er gyldigt, hvis tvisten havde nået foran en dom-

mer. Dermed ville den generiske producent havde tvunget sig adgang til markedet og dermed 

kunne yde originalproducenten konkurrence. Ved at anvende de evolutionære mekanismer 

kan det således forklares som at variationen nu kan selekteres af andre. Hvis variationen har 

været stærk nok og vist sig som en succes på markedet, vil den dermed også blive selekteret 

for derefter at blive nedarvet i systemet, hvilet betyder, at den generiske nu kan imitere det 

originale. Med denne dynamiske proces sker der en overgang fra at en variation er nyt til at 

det bliver alment udbredt, hvilket kan relateres til Schumpeters teori om kreativ destruktion.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
272 Se afsnit 2.7.2.3  
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Nu hvor produktet kan imiteres vil det ifølge den neoklassiske teori føre til at markedet er 

attraktivt for flere spillere, så længe der kan konkurreres på prisen. Ud fra den grafiske illu-

stration i figur 3.1, betyder dette at markedet bevæger sig fra at en spiller kan fastsætte prisen, 

til at det nu bliver markedet der sætter prisen og dermed ender længere nede ad kurven. 

Konkurrencen på prisen har en indvirkning på forbrugervelfærden, da dødvægttabet ved en 

monopoltilstand forsvinder og i stedet bliver til gavn for forbrugerne. På denne måde opnår 

Kommissionen sine hensigter vedrørende af forbedre forbrugervelfærden. Dette beskriver den 

statiske ligevægtstilstand.  

Originalproducenten kan ikke konkurrere med de generiske producenter på prisen, da denne 

har produceret sit produkt på baggrund af nogle helt andre omkostninger i forhold til den 

generiske producent. Dog har den pga. af sin status som first-mover, et stort netværk og er 

samtidig et kendt brand, der spiller til dens fordel. Af denne grund beholder originalproducen-

ten i starten stadig en stor markedsandel.  

 

Det kan altså formodes, at når de to parter indgår RPS, så vil det have en negativ indvirkning 

på forbrugervelfærden her og nu, hvis det antages at patentet ikke ville være blevet krænket. 

Variationsmekanismen  kan derimod ikke direkte siges at blive hæmmet, da deres egentlige 

kernepatent, molekylepatentet, har fået lov til at leve sit liv helt ud. 

Derimod kan det siges at tilliden til systemet kan have lidt skade, og at variationsmekanismen 

af denne grund kan have taget skadet for de originalproducenter, der ikke har stor succes og 

samtidig begrænsede finansielle muligheder.  

Overordnet set skader den generiske producents adgang til markedet originalproducentens 

videre approprieringsmuligheder, men man må formode, at når det originale produkt har fået 

adgang til markedet omkring det 12.-13. leveår273, så har originalproducenten stadig op til 12 

år inkl. SPC til at få approprieret sine omkostninger. Det er ikke noget der i sig selv hæmmer 

variationsmekanismen eller den videre investering i R&D, da tallene viser en stærk stigende 

fremgang i millioner investeret i R&D.274  

 

RPS hverken styrker eller hæmmer variationen på markedet blandt originalproducenterne på 

længere sigt i de situationer, hvor patentet ikke vurderes at blive krænket, men er med til at 

hæmme konkurrencen på kort sigt og dermed forbrugervelfærden.  

(RPS) !  (V) = uændret !  (A)$  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
273 Med dette menes der, når produktet har været igennem alle faser og blevet godkendt til markedsføring. De 12-13 år referer til 
den gennemsnitlig proces.  
274 Fra 1990 til 2013 er investeringer i R&D gået fra €7,8 mia. til €30,6 mia., Efpia, The Pharmaceutical Industry in Figures, 
Key Data 2013, side 5   
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Hvis man anlægger Arrows synspunkter vedrørende incitamentet til at innovere, skader det 

variationen på markedet ud fra den hensigt, at den monopoltilstand, som originalproducenten 

har og som bliver forlænget af brugen af RPS, ikke giver incitament til videre innovation pga. 

den manglende konkurrence på markedet.275 Men da originalproducenten stadig konkurrerer 

med andre originalproducenter om nye produkter til at dække andre behov, kan incitamentet 

til at innovere siges ikke at have taget skade overordnet set af RPS, netop pga. den konkur-

rence, der er tilstede på markedet, hvor flere store virksomheder med R&D-institutioner i 

virksomheden står for kreationen af nye innovative fremstillinger, hvilket ’den gamle’ 

Schumpeter anlagde som værende den bedst mulige struktur for konkurrence og innovation.276 

 

Hvis vi derimod antager at originalproducenten ikke længere har patent og ikke er patentha-

ver, og ud fra denne forudsætning indgår i et RPS med den generiske producent, så kan vi kun 

konkludere, at denne handling vil være med til at forlænge originalproducentens monopol. 

Dette bliver foretaget uden samfundets accept, da der ikke længere er nogle form for patent, 

der kan lægge grundlaget for denne type handling. Denne situation vil ikke være optimal for 

videre innovation, om det så er Arrow eller Schumpeter man vælger at følge. Monopoltilstan-

den vil ifølge Schumpeter ikke være optimal, da den ikke skaber konkurrence nok, og Arrow 

mener decideret at monopoltilstanden ikke fremmer innovation, men at det tværtimod er kon-

kurrencen der skaber dette.277  

Først og fremmest vil det hæmme forbrugervelfærden øjeblikkeligt og fortsætte indtil det 

uretmæssige monopol bliver afviklet. Dette tab i forbrugervelfærd kan igen illustreres ved 

Figur 3.1 og det dødvægtstab, der skabes på baggrund af overprisen, monopolisten kan sætte, 

i forhold til den pris som virksomheder vil tage, når der er konkurrence på markedet. Dette er 

dog ud fra den statiske betragtning.  

 

Ud fra den dynamiske betragtning, er RPS i denne situation med til at fremme originalprodu-

centens approprieringsmuligheder, og dermed skabe større profitter, der kan geninvesteres i 

flere R&D projekter. Spørgsmålet er så om denne originalproducent har brug for at geninve-

stere disse profitter, hvis efterspørgslen på produktet fortsætter med at være konstant. 

Hvis det antages at det produkt, opfinderen har skabt, ikke foreløbigt udsættes for fald i efter-

spørgsel, men at der hele tiden vil komme nye patienter/forbrugere, så er det for originalpro-

ducenten muligvis ikke nødvendigt at investere i nye projekter. Ud fra denne betragtning må 

det antages at incitamentet og dermed variationsmekanismen på markedet på længere sigt vil 

blive hæmmet.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
275 Se afsnit 3.3.3 
276 Se afsnit 3.3.2 
277 Ibid.  
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Den manglende variation vil på længere sigt kunne gå i stå pga. den eksogene påvirkning fra 

RPS og på den måde skabe en dynamisk, endogen påvirkning på både selektionen og arvelig-

hedsmekanismen. Samtidig vil der på kort sigt ske en øjeblikkelig udsættelse af den videre 

selektion fra de generiske producenter, der ikke kan nedarve de succesfulde rutiner fra origi-

nalproducenterne, som derfor udskyder den videre skabertrang samt konkurrence, hvilket i 

sidste ende dynamisk går udover forbrugervelfærden.  

 

(RPS) ! (S"!V) !  (A)$= Den dynamiske variation hæmmes. 

 

EU-Kommissionen har, som det er beskrevet i det juridiske afsnit, anlagt en object tilgang til 

alle de hidtidigt kendte sager vedrørende RPS. Denne tilgang er blevet analyseret i den juridi-

ske analyse om hvorvidt denne tilgang nu kunne anlægges. 

Praktisk set betyder denne tilgang,  at når Kommissionens to betingelser er opfyldt, så lever 

det op til, hvad Kommissionen anser som værende en begrænsning af konkurrencen ud fra 

aftalens object. Dette betyder, at en forligsaftale, som RPS, vil være i strid med gældende 

ret.278 Af denne grund er det interessant at anskue betydningen for den dynamiske variation på 

markedet med dette som udgangspunktet.  

 

Den eksogene påvirkning af mekanismerne er derfor i dette eksempel udeladt, da parterne er 

udelukket fra at bruge RPS, der dermed betyder at der ikke foregår kumulativ begrænsning af 

generisk adgang med værdioverførsel fra originalproducenten til den generiske.  

Ved ikke at være i stand til at indgå denne form for patentforligsaftale, vil parterne muligvis 

ikke være i stand til at indgå forlig, da de samme incitamenter til indgåelse af forlig ikke fore-

ligger. Vi antager her, at parterne ikke har held med at indgå forlig på anden måde og derfor 

ender med at foreligge tvisten for domstolene.  

 

Som tidligere beskrevet279 er der store omkostninger for begge parter forbundet med at skulle 

ud i en langtrukken retssag, som også vil blive anlagt i mange forskellige medlemsstater på 

samme tid. Disse faktorer, som inkluderer tid, duplikationer, omkostninger og usikkerheden 

forbundet med slutresultat, kan have påvirkning på variationsmekanismen på markedet, hvis 

altså parterne er begrænset i deres måde at indgå forlig på.  

Retssag !Usikkerhed/forøget risiko !  (S "!  V) = (V)$  

 

I situationen, hvor originalproducenten og den generiske producent indgår RPS, hvor det an-

tagelige resultat vil være at originalproducentens patent er gyldigt og derfor bliver krænket, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
278 Dog kan undtagelserne i artikel 101, stk. 3 TEUF påberåbes, hvis alle betingelser opfyldes.  
279 Se afsnit 3.4.3.1.2 



!
Side 76 af  87 

vil Kommissionens object tilgang have konsekvenser som foroven for variationen på marke-

det, når RPS ikke kan anvendes. 

Ved anvendelsen af RPS i sådanne sager var resultatet positivt vedrørende originalproducen-

tens adfærd ex post, da RPS som redskab giver mulighed for at sikre sine rettigheder uden at 

skulle udsættes for en længerevarende proces med omfattende omkostninger. Dette sparer tid, 

omkostninger og sikring af videre appropriering, der kan sikre videre engagement og incita-

ment til at investere og dermed styrkelsen af variationen. Derfor vil den manglende mulighed 

for anvendelse af RPS betyde, at denne sikkerhed vedrørende rettigheder og appropriering går 

tabt og dermed kan den manglende mulighed for RPS indirekte betyde en hæmmende effekt 

på variationen og i sidste ende den dynamiske efficiens.  

 

RPS $  !  Usikkerhed/risiko/tid/omkostninger #  !  (V) $  

Ved antagelsen at originalproducentens patent er gyldigt og samtidig krænket 

 

Det omvendte vil forekomme, hvis patentet antages ikke at være blevet krænket eller det er 

ugyldigt. Her vil den manglende RPS, ligesom foroven, betyde at parterne anlægger tvisten 

for domstolene, der dermed resultere i de faktorer beskrevet når parterne skal gå hele vejen. 

Samtidig betyder det dynamisk set, at den videre selektion er mulig og at variationen bliver 

nedarvet og imiteret. Dette har en positiv effekt på forbrugervelfærden, da markedsstrukturen 

går fra monopoltilstand til konkurrence. Det videre incitament til at innovere kan ikke siges at 

blive hæmmet af den manglende mulighed for RPS, da originalproducenterne stadig er i kon-

kurrence med andre originalproducenter om at udvikle ny medicin og samtidig har haft tid til 

at appropriere.  

 

I tvister, hvor originalproducenten ikke længere har patent og samtidig ikke har mulighed for 

at anvende RPS, vil det betyde at modparten, den generiske producent, ikke har nogle former 

for incitament til at indgå i sådan en aftale, der derudover sikkert også vil blive anset som 

værende en kartelaftale. Derfor vil den generiske producent gå på markedet og deltage i kon-

kurrence på markedet, hvilket vil sige at selektions-og arvelighedsmekanismen påvirker hin-

anden for så at skabe incitament til ny innovation.   

 

RPS $  !  (S) !  (A)#  = (V)#  

 

Den manglende mulighed for RPS i denne situation har en positiv effekt på forbrugervelfær-

den, da konkurrencen på markedet skaber priskonkurrence, samt incitament for videre inno-



!
Side 77 af  87 

vation blandt originalproducenterne, som opsøger nye innovationer der kan give dem mono-

poltilstande på ny.  

3.4.5 PERFORMANCE 

Gennem anvendelsen af de evolutionære mekanismer i samspil med den eksogene faktor, 

nemlig RPS, kan den dynamiske performance udledes som værende incitamentet til at inno-

vere også kaldet for innovationsgraden. 

(RPS) !  ((V <----> S) " (A)) !  (P) 

Den dynamiske performance er ikke ens for alle scenarier, hvor RPS påvirker de endogene 

mekanismer. Således kan der i de fire forskellige eksempler, hvor RPS er eksogent anvendt, 

udledes forskellige performanceresultater, da resultatet afhænger af det alternative forløb. 

Med det alternative forløb menes der, hvis forligsaftalen ikke var indgået og resultatet havde 

været X eller Y. Derfor kan der ikke udledes en samlet innovationsgrad for RPS.  

Variationsmekanismen er den essentielle i forhold til at kunne beskrive incitamentet til at 

innovere. Ved at betragte denne mekanisme, der endogent påvirkes af de to andre mekanis-

mer, kan der siges noget om den dynamiske performance i form af incitamentet til at innovere 

ved RPS endogene påvirkning på mekanismerne.  

 

RPS kan siges at hæmme incitamentet til at innovere, når originalproducenten og den generi-

ske producent indgår patentforlig i de situationer, hvor originalproducenten ikke længere er i 

besiddelse af hverken molekylepatent eller fremstillingspatent. Derfor svækkes variationen på 

markedet ved at tillade RPS i sådanne situationer, og derfor kan den dynamiske performance 

udledes til at være negativ hvad angår innovationsgraden ved antagelsen om, at intet patent 

haves.280 

Omvendt vil RPS styrke innovationsgraden i de tilfælde, hvor originalproducenten er i besid-

delse af patent og dette antages at være blevet krænket eller er gyldigt, hvis tvisten forelå 

domstolene. Derfor vil den dynamiske performance resultere i at innovationsgraden styrkes 

eller i det mindste ikke hæmmes.281 

Hvis det antages at domstolens resultat havde været det modsatte, og patentet ikke var dæk-

kende eller helt ugyldigt, så ville RPS have uændret påvirkning på variationen på markedet, 

men derimod ville forbrugervelfærden blive hæmmet af sådan en aftale i den givne situati-

on.282 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
280 se side 75 
281 Se side 72 
282 se side 74 
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En samlet innovationsgrad ved påvirkning af RPS på markedet kan derfor ikke gives, men 

kommer an på den enkelte situation og hvorledes parterne er i besiddelse af patent eller ej, og 

om dette faktisk stadig er dækkende og er gyldigt.  

Ved at forbyde RPS vil man samtidig komme ud for, at resultatet af den dynamiske perfor-

mance i nogle tilfælde vil være en styrket innovationsgrad og i andre situationer en svækket 

innovationsgrad. 

3.5 DELKONKLUSION 

I det økonomiske kapitel opstilles der et paradigme af egen tilvirkning, der er inspireret af det 

industriøkonomiske SCP-paradigme. Da den økonomiske analyse undersøger incitamentet til 

at innovere tillægges der dette paradigme en dynamisk tilgang i stedet for den traditionelle 

neoklassiske teori, for at kunne vurdere processerne på markedet i stedet for ligevægtstilstan-

de. Hertil anvendes den evolutionære teori på baggrund af Schumpeter og Nelson & Winters 

teorier for at kunne analysere reverse payment settlements eksogene påvirkning på de endo-

gene dynamiske mekanismer; Variation, selektion og arvelighed, med særlig fokus på variati-

onsmekanismen, da denne mekanisme udtrykker innovationen på markedet.  

 

Medicinalindustrien er det man kalder for ”R&D driven”, da dette element klart har den stør-

ste betydning for sektoren. Der investeres massivt for at skabe det næste store blockbuster 

lægemiddel, som kan sikre betydelig indtjening for de store originalproducenter. Et vigtigt 

redskab for at kunne sikre indtjening på innovative frembringelser er patenter og den eksklu-

sivitet der medfølger. På denne måde sikres originalproducenten mod approprieringsproble-

met og den lette adgang til markedet for de der søger at imitere. 

 

Den økonomiske analyse sker i forlængelse med det juridiske kapitel, hvor reverse payment 

settlements påvirkning på incitamentet til at innovere undersøges nærmere. Påvirkningen 

påvises ud fra nogle forskellige opstillede scenarier, hvor forligsaftalerne antages for enten at 

have patent eller ej. Derudover anskues også det tilfælde, hvor EU-Kommissionens object 

tilgang bliver tillagt og at de reverse payment settlements derfor ikke vil være mulige at ind-

gå. 

Det kan konkluderes på baggrund af det opstillede vækstparadigme, at påvirkningen af rever-

se payment settlements ikke kan udledes til en samlet dynamisk performance. Der vil være 

tilfælde, hvor reverse payment settlements er med til ar styrke variationen på markedet. I an-

dre tilfælde vil den enten være uændret eller hæmmende. Derfor kan det konkluderes at inci-

tamentet til at innovere er afhængige af den givet situation de to parter er i og hvad man for-

venter et endelig resultat ville være af en tvist, hvis alternativet til forligsaftalen var afgørelse 

ved domstolene.  



!
Side 79 af  87 

4. RETSPOLITISK KAPITEL  
I de foregående kapitler har fokus været på at udlede gældende ret vedrørende reverse pay-

ment settlements i forbindelse med om EU-Kommissionens object tilgang til denne aftale-

form er korrekt. I forlængelse af denne analyse og diskussion har den økonomiske analyse 

haft udgangspunkt i den evolutionære teori for at kunne vurdere påvirkningen på den dynami-

ske variation på markedet hvad angår de originale og generiske producenters brug af netop 

reverse payment settlement. 

I naturlig forlængelse med disse to separate analyser forekommer det for nærværende afhand-

ling relevant, at anskue de retspolitiske overvejelser. Dette søges at blive gjort ved at se på 

alternative tilgange til denne aftaleform og om retsdogmatikken er som den bør være, de lege 

ferende. Såfremt der foreligger et alternativ, som medfører bedre gavn af den dynamiske vari-

ation på markedet, bør tilgangen til reverse payment settlements justeres for at forbedre de 

dynamiske forhold på markedet. 283  

4.1 RETSPOLITIKSE MÅLSÆTNINGER  

EU-Kommissionen er interesseret i at der ikke sker en svækkelse af det effektive marked og 

at forbrugervelfærden ikke hæmmes i forbindelse med dette. Af denne grund er EU-

Kommissionen meget opmærksomme på aftaler der begrænser konkurrencen på det indre 

marked, da disse konkurrencebegrænsende aftaler betyder at forbrugerne ikke får del i det 

overskud der skabes af konkurrencen. Dette tilfalder i stedet aftaleparterne, der deler profit-

terne på markedet indbyrdes. Samtidig er EU dog interesseret i at der er en effektiv konkur-

rence, der er med til at give incitamenter til innovation. Balancen mellem innovation og for-

brugervelfærd, er derfor signifikant for det indre marked.   

Der har dog i konkurrenceretten været stærk tradition for at anvende den neoklassiske tilgang 

og dermed udelukkende se på den statiske effekt på markedet, hvor fokus er på pris og lige-

vægtstilstande. Grunden til dette kan baseres på hvor velkendt og anvendt den neoklassiske 

teori er, samt at det er svære at måle de dynamiske processer på et givet marked.  

Af denne grund vil Kommissionen muligvis have en tendens til at prioritere den kortsigtet 

statiske efficiens i stedet for den langsigtet dynamiske efficiens. Men denne måde at anskue 

forbrugervelfærden på kan være hæmmende på langt sigt, når markedet i fokus er dynamisk 

drevet og hvor innovationen er grundstenen.   

Kommissionens object tilgang til reverse payment settlements vil bidrage positivt til forbru-

gervelfærden ved de aftaler, hvor der ikke er nogen tvivl om formålet, så som de aftaler der 

kan betragtes fuldt ud som kartelaftaler, men da medicinalindustrien af styret af enerettighe-

der og patenter på kryds og tværs, kan det være svært for Kommissionen at anvende denne 

tilgang til alle reverse payment settlements uden samtidigt at hæmme innovationsgraden i 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
283 Nielsen & Tvarnø, (2008), side 436 
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nogle tilfælde og dermed forbrugervelfærden på længere sigt. Dette kan kun gøres ved at der 

foreligger klare beviser for partenes intentioner og adfærd, der kan vise at betalingen kun er 

til for at holde konkurrencen ude og intet med beskyttelsen af den gyldige eneret. 

4.2 RETSPOLITIKSE ANBEFALINGER 

I forbindelse med den økonomiske analyse blev det påvist at den dynamiske efficiens angå-

ende innovationsgraden på markedet kan hæmmes i nogle tilfælde, hvis Kommissionen an-

vender object tilgangen til alle former for reverse payment settlements. Det må være i fælle-

skabets interesse, at der tages højde for de dynamiske effekter på markedet og i særdeleshed 

pga. den unikke position medicinalindustrien har for befolkningen dennes adgang til ny og 

innovative lægemidler til behandling af den aldrende befolkning.  

 

Retspolitisk kan tilgangen til reverse payment settlements derfor ud fra den dynamiske be-

tragtning tilpasses således, at der i fremtiden anvendes en mere effektbaseret tilgang, da afta-

ler, der begrænser konkurrencen ud fra aftalens effekt også kan findes til at være uforenlig 

med Artikel 101 TEUF. På denne måde tager man højde for de reverse payment settlements, 

der faktisk har et legitimt mål og som beskytter deres patenter i overensstemmelse med deres 

eneret. Dermed sikrer man at den dynamiske variation på markedet i de tilfælde, hvor forligs-

aftalerne er legitime ikke går tabt på længere sigt, og samtidig vil man stadig være i stand til 

at sortere de forligsaftaler fra der hæmmer den dynamiske efficiens på både kort og lang sigt. 

De aftaler, der klart overtræder deres beføjelser, så som når der slet ikke er en eneret vil stadig 

kunne tillægges en object tilgang, ligesom det er tilfældet med almindelige kartelaftaler.   

 

Alternativt skulle man reformere selve rammerne og dermed systemet, der omkranser medici-

nalindustrien for at tillægge reverse payment settlements en mere proaktiv tilgang. Med dette 

menes der selve patentsystemet, da dette spiller den vigtigste rolle i industrien, da den er med 

til at sikre at investeringer kan blive approprieret og dermed føre til fremtidige investeringer i 

R&D. Sådan et opgør vil betyde at man tiltænker nye måder, hvorpå patenter f.eks. skal fun-

gere. En mulighed kunne være at fremstillingspatenter får en anden rolle end den har i dag. 

F.eks. ved at det enten ikke gælder i lige så mange år som selve molekylepatentet, eller at 

fremstillingspatenter ikke kan løbe længere end selve molekylepatentet. På denne måde sikrer 

man at fremstillingspatenter ikke kan anvendes i et strategisk øjemed og forlænge et produkts 

levetid til ulempe for den videre variation og forbrugervelfærd. Uden de strategiske fremstil-

lingspatenter vil der ikke være forudsætning for at indgå i reverse payment settlements og 

dermed sikrer man at transmissionen på markedet sker mere effektivt.  
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For at denne tilgang kan anvendes kræves det at systemet er ens i hele EU, men som det er 

lige nu er patentsystemet fragmenteret og dette vil være en forhindring for denne tilgang og 

ændring af markedet.  

I modsætning til det fragmenteret system vil et forenet system være med til at sikre en sam-

hørlighed på tværs af landende på det indre marked. Dette vil også sikre at der fra original og 

generisk producents side ikke kan spekuleres i omkostninger vedrørende retssager, da man 

dermed kan nøjes med en kendelse, hvis der skulle være tvivl om et patents gyldighed eller 

om eneretten er blevet krænket.  

 

4.3 RETSPOLITISK DELKONKLUSION 

Ved at anvende en effekt tilgang til reverse payment settlements sikrer man at de positive 

dynamiske effekter på variationen ikke går tabt ved at se på alle reverse payment settlements 

ens, men i stedet undersøger hver enkelte mere dybdegående. På denne måde kan man sikre 

markedet efter den mest optimale efficiens på lang sigt.  

 

Den mere omfattende retspolitiske overvejelse går på selve systemet og om ændringer i dette 

kan være med til at skabe forbedret rammer for aktørerne på markedet samt ændre deres inci-

tamentsstruktur hvad angår indgåelse af reverse payment settlements. Her ses der muligheder 

i at skabe et unificeret patentsystem, der kan fjerne nogle usikkerhedsmomenter i industrien. 

Dertil vil en ændring af fremstillingspatenter i form af at fjerne disses mulighed for at gå ud-

over det tilknyttet molekylepatent, så de ikke kan anvendes strategisk til at forlænge original-

producentens monopol på markedet.  

 

 

!
!
!
!
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!
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5. KONKLUSION 
Nærværende afhandling tager udgangspunkt i medicinalindustrien, hvor den nye form for 

patentforligsaftale, reverse payment settlements, bliver analyseret ud fra tre forskellige per-

spektiver. Det drejer sig om et juridisk, økonomisk og et retspolitisk perspektiv, hvor der i 

analyserne af disse forligsaftaler anvendes et retsdogmatisk, industriøkonomisk interaktions-

paradigme samt retspolitisk metoder. Ved anvendelsen af disse metoder og de teorier der 

ligger bag, har det været muligt at besvare afhandlingens problemformuleringsspørgsmål.  

Nedenfor opsummeres besvarelserne. 

 

I kapitel 2 konkluderes det at der ud fra Kommissionens afgørelser vedrørende reverse pay-

ment settlements er forskel på hvordan reverse payment settlements kan se ud. Dette forhin-

drer ikke Kommissionen i at have samme tilgang til samtlige forligsaftaler, da de er af den 

holdning, at hvis aftalen opfylder to kriterier kumulativt, vedrørende begrænsning af den ge-

neriske producents adgang til markedet samt at der har fundet betaling sted fra patenthaver til 

den generiske producent, så er det tydeligt at aftalen er til for at begrænse konkurrencen og 

dermed i strid med Artikel 101 TEUF ud fra aftalens object.  

Ud fra Johnson & Johnson sagen stod det klart at Kommissionens tilgang til netop denne sag 

ud fra aftalens object var tydelig, da den mest af alt ligner en kartelaftale og ikke et patentfor-

lig. Derimod er der mere tvivl vedrørende sagerne, Lundbeck og Servier, da fremstillingspa-

tenter stadig er i deres besiddelse. Derfor kan der i disse sager muligvis ikke anvendes en 

object tilgang, da der er ”noget ekstra” til disse sager i form af patentet som de i princippet 

gerne må beskytte og dermed ikke ”by their very nature”. 

 

Object tilgangen kan dog stadig anvendes, hvis Kommissionen finder beviser internt i virk-

somhederne, hvor enten parterne er klar over patentets ugyldighed, eller at det ikke bliver 

krænket af den generiske producents produkt. Dermed vil betalingen kunne fremstilles som 

værende det eneste middel, som kunne anvendes for at bibeholde markedet for sig selv.  

Derudover anser Kommissionen at de aftaler der ikke kun begrænser den generiske produ-

cents adgang til markedet ud fra det givet produkt på aftaletidspunktet, men samtidig også 

omfatter den generiske producent under en ”non-challenge” klausul, betyder at de bliver be-

grænset for at kunne indtræde på markedet med et andet generisk produkt.  

Tilgangen til reverse payment settlements ud fra Kommissionens object tilgang kan vise sig at 

være retfærdig i nogle tilfælde, men i andre vise sig at være vanskelig. Dette skyldes hvor 

forskelligt reverse payment settlements kan optræde og på hvilket grundlag de er opstået. 

Derfor vil reverse payment settlements begrænse Artikel 101 TEUF ud fra aftalens object i et 
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varieret omfang, hvor nogle vil have et tydeligt konkurrencegrænsende formål og hvor andre 

ikke er så indlysende selv med opfyldelsen af Kommissionens egne to kriterier.  

Selvom reverse payment settlements i fremtiden skulle blive fundet til ikke at være en be-

grænsning af konkurrencen ud fra aftalens object, betyder det ikke at aftalerne dermed går fri. 

Aftalerne kan stadig have negative effekter på konkurrencen, som derfor giver anledning til at 

være et brud på Artikel 101 TEUF ud fra aftalens effekt.  

 

I kapitel 3 bliver der anvendt et modificeret SCP-paradigme med baggrund i den evolutionæ-

re teori, for at kunne analysere den eksogene påvirkning reverse payment settlements påfører 

på de dynamiske mekanismer endogent og i særdeleshed variationsmekanismen, da markedet 

er stærkt drevet af incitamentet til at investere i R&D og dermed skabe innovation.  

På baggrund af de evolutionære mekanismers dynamiske perfomance kan det konkluderes at 

variationen påvirkes i forskellig grad, da det kommer an på det alternative resultat, hvis par-

terne ikke havde indgået disse forligsaftaler. Med dette menes der, hvis der ikke var patent, 

patentet var blevet fundet gyldigt, krænket, ugyldigt eller ikke fundet til at blive krænket af 

den generiske producents indtræden på markedet.  

Derudover konkluderes det også, at hvis udgangspunktet er at alle reverse payment settle-

ments er i strid med Artikel 101 TEUF ud fra aftalens object så længe de to kommissionsbe-

tingelser er opfyldt blandt andet kan have en negativ effekt på den dynamiske variation på 

længere sigt og dermed hæmme forbrugervelfærden på langt sigt.  

 

I kapitel 4 forenes de to forudgående analyser, med henblik på at bidrage til den retspolitiske 

diskussion og om Kommissionen bør ændre sin tilgang til reverse payment settlements samt 

om der bør ændres i patentsystemet. Hertil konkluderes det at en effekt tilgang vil være bedst 

at foretrække, da man sikrer at de positive effekter reverse payment settlements kan have i 

nogle tilfælde ikke går tabt. 

Det kan derudover argumenteres for en ændring af patentsystemet, hvor fremstillingspatenter 

ikke kan anvendes udover molekylpatentets levetid for at sikre dette ikke bruges som et stra-

tegisk værktøj, der kan hæmme variationen samt forbrugervelfærden på længere sigt. Hertil 

vil et samlet patentsystem gøre op med nogle af de usikkerheder der kan opstå mellem aktø-

rerne samt fjerne nogle af incitamenter til at indgå i en reverse payment settlement.   
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