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Abstract  
The purpose of this Master Thesis is to analyse and determine the legal and economic aspect of “pay-for-

delay” agreements in the pharmaceutical sector. These settlement agreements are considered as 

agreements where an originator company compensate one or several generic companies to delay their 

market entry with the introduction of a generic product. These kind of settlement agreements are placed in 

an area of conflict between EU Competition Law and intellectual property rights. Originator companies 

obtain patent protection when developing new medicines. The patent protect these medicines against 

generic competition. Settlements between originator and generics are patent disputes related to the patent 

expiration, or the patents validity. After the European Commission investigated patent settlements in the 

pharmaceutical sector, these agreements became object for further investigation and competition concern. 

The aim of the investigation was to determine whether or not patent settlements has as their object to 

prevent, restrict or distort competition in the EU Member States. More specifically, if originator 

companies behaved anticompetitive, and in restriction of the Treaty on the Functioning of the European 

Union. In extension of the report, the Commission opened cases against H. Lundbeck A/S and Servier 

SAS.  

 

The legal analysis aims to analyse under which conditions a “pay-for-delay” settlement is a restriction of 

TEUF Article 101 and 102. This will be analysed based on the cases of Lundbeck and Servier. The legal 

analysis finds that agreements constitute an extreme form of market sharing and restricting production, 

and thereof  a restriction by object. However, EU Commission and General Court are in this thesis 

criticized in their way of determining “pay-for-delay” as an object restriction based on lack of experience 

of assessing these kind of agreements.   

 

In the economic analysis the incentives of originators and generics will be outlined. It will be concluded 

that the parties always will have an incentive to enter into a “pay-for-delay” agreement. The analysis also 

show that this will have a negative impact on consumer welfare.  

 

“Pay-for-delay” agreements have received extensive attention from competition authorities, both in 

Europe and the United States. Even though european competition law and american antitrust policy have 

some regulatory differences, it should be considered whether european competition authorities can use the 

american experiences on this area of conflict as an inspiration regarding the assessment of the legality of 

“pay-for-delay” agreements. In the legal policy analysis a comparative analysis will be conducted to 

investigate whether these agreements should be analysed under an “effect based” approach, rather than a 

restriction “by object”.  
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1. Introduksjon  

1.1. Innledning  

Det primære målet til europeisk konkurranserett er å øke effektiviteten ved å maksimere forbrukervelferd, 

og oppnå en optimal allokering av samfunnets ressurser. Legemiddelindustrien og helsevesenet generelt er 

av stor betydning - både samfunnsmessig og økonomisk. Tilgang på riktig, sikker og innovativ medisin 

betyr mye for menneskene i samfunnet. Etter finanskrisen i 2008, den demografiske utviklingen, samt 

endringen i hva slags sykdommer europeiske innbyggere blir rammet av, har ført til store belastninger på 

det offentlige helsevesenets budsjetter. På bakgrunn av legemiddelindustriens store betydning for 

samfunnet satte Kommisjonen i gang en undersøkelse av denne sektoren.1  

  

Dette førte til at EU-Kommisjonen den 8. Juli 2009 vedtok den endelige rapporten om sin 

konkurranseundersøkelse av legemiddelindustrien i henhold til artikkel 17 i Rådets forordning (EF) Nr. 

1/2003. Siden den gang har Kommisjonen overvåket patentoppgjør mellom originalprodusenter og 

generiske selskaper, og publisert årlige rapporter. Hovedmålet med overvåkingen er å forbedre forståelsen 

av hvordan slike avtaler brukes i Det europeiske økonomiske området, samt å identifisere hva som 

forsinker markedsinntreden av generiske legemidler til skade for europeiske forbrukere.2 

Konkurransemyndighetene i Europa har således etablert en praksis som tar sikte på å sanksjonere atferd 

som forsinker markedsadgangen til generiske stoffer.3  

  

Innovasjon og investering i forskning og utvikling (FoU) er avgjørende i legemiddelsektoren, slik at 

behandlinger kan forbedres, nye medisiner kan oppdages og menneskene i samfunnet får tilgang på topp 

moderne legemidler. Imidlertid kan insentiver til å innovere også dempes av konkurransebegrensende 

atferd.4 Konkurransereglene erkjenner at selskaper kan samarbeide for å fremme innovasjon. Imidlertid 

søker farmasøytiske selskaper noen ganger å dempe presset på konkurransen som tvinger dem til å 

investere i innovasjon. Et eksempel på dette er at originalprodusenter forsøker å forsinke generisk 

inntreden ved slutten av patentinnehavers markedseksklusivitet. På denne måten kan de utsette videre 

                                                
1 Report from the Commission to the Council and the European Parliament, Competition Enforcement in the 
Pharmaceutical Sector (2009-2017). European Commission, s. 3 
2 EU-Kommisjonen, (2018), “8th Report on the Monitoring of Patent Settlements”. Tilgjengelig her: 
https://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/patent_settlements_report8_en.pdf  
3 EU-Kommisjonen, (2009), “Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report”, s. 13, premiss 14. Tilgjengelig her: 
https://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/staff_working_paper_part1.pdf 
4 ibid, s. 11, premiss 8 
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investering i FoU, og leve lenger på inntekter som følge av høye priser. Immaterielle rettigheter, så som 

patenter er et nøkkelelement i legemiddelindustrien for å fremme innovasjon.5 

  

I motsetning til konkurranse mellom medikamenter som er basert på ulike molekyler, inneholder et 

generisk medikament i all hovedsak det samme som originalmedikamentet. Konkurransen er derfor 

mellom substituerbare produkter. De fleste medlemsstater oppmuntrer til bruk av generiske medisiner 

istedenfor den (ofte) dyrere originalmedisinen gjennom reguleringsmekanismer. 

  

Generisk konkurranse driver prisene på legemidler betydelig ned. Det har eksempelvis vist seg i en fersk 

studie utarbeidet for Kommisjonen at prisene på originalmedisin faller med 40% i gjennomsnitt når de 

generiske produktene kommer inn på markedet. Samme studie viste også at når generiske legemidler 

kommer inn på markedet, blir prisen på originalmedisinen i gjennomsnitt 50% lavere enn startprisen på 

tilsvarende produkt fra originalprodusenten.6  

  

Dette viser at generisk inntreden på markedet på den ene siden medfører fordeler til pasienter og nasjonale 

helsevesen, mens på den annen side medfører betydelig ulemper for originalprodusentene. Derfor ønsker 

originalprodusentene å forsinke den generiske inntreden for å forlenge levetiden til innovative medisiner, 

blant annet ved hjelp av såkalte ”pay-for-delay” avtaler. Det generiske selskapet kan også komme godt ut 

av en slik avtale siden den kan gi betydelige inntekter uten engang å være på markedet ved å dele deler av 

originalprodusentens inntekter oppnådd ved eksklusivitet. Med dette som grunnlag vil denne oppgaven 

analysere i hvilket omfang slike avtaler strider med konkurranselovgivningen, og hvilken innvirkning det 

har på forbrukervelferd. Det har forøvrig vist seg å bli vurdert som konkurransebegrensende i flere 

tilfeller, men det vil være interessant å undersøke hvorvidt konkurransemyndighetenes tilnærming til dette 

er korrekt. 

 

1.2. Problemstillinger 

1.2.1. Juridisk problemstilling 

Patentinnehavere betaler potensielle kopiprodusenter for å utebli fra markedet i en periode før patentet 

utløper for å unngå patentkrenkelsessøksmål. Dette kalles “pay-for-delay” avtaler. 

  

                                                
5 ibid, premiss 9 
6 EU-Kommisjonen (2018). “Study on the economic impact of supplementary protection certificates, pharmaceutical 
incentives and rewards in Europe”, s. 12 
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Under hvilke betingelser vil en “pay-for-delay” avtale være konkurransestridig etter TEUF art. 101 og 

102?  

1.2.2. Økonomisk problemstilling: 

Hvilken effekt vil “pay-for-delay” avtaler ha for forbrukervelferd?  

  

1.2.3. Integrert problemstilling: 

I hvilken utstrekning er det hensiktsmessig med en virkningsanalyse i avgjørelsen av “pay-for-delay” 

avtaler? 

  

1.3. Formål 

Formålet med denne oppgaven er å forstå bruken av “pay-for-delay” avtaler og identifisere når dette kan 

være i strid med europeisk konkurranselov, herunder TEUF artikkel 101 og 102. Slike avtaler er svært 

omdiskutert og skaper juridiske kontroverser, spesielt i tilfellet der originalprodusentens patent enda ikke 

har utløpt. “Pay-for-delay” avtaler går ut på at patentinnehaveren foretar en verdioverføring til en generisk 

produsent som potensielt krenker patentet for at den generiske produsenten skal holde seg ute av 

markedet.  

  

Med mindre foretakene begrenses av risikoen for konkurransestridig atferd, ville partene alltid hatt 

insentiver til å inngå slike forlik ved patentperiodens utløp. Dette vil vi utdype i den økonomiske  analyse. 

Det er imidlertid ikke avklart i hvilken utstrekning det foreligger klare kriterier for når dette vil føre til 

ansvar fra et konkurranserettslig synspunkt, og hvorvidt slike avtaler skal vurderes etter formål eller 

virkning, herunder hvor bred formålsvurderingen skal strekke seg. Det vil derfor også diskuteres om 

Kommisjonens formålsvurdering strider mot deres egen “a more economic approach”. Vi vil derfor 

undersøke om dette skader forbrukervelferd og gir fordeler uten sammenheng med innovasjon. I tillegg vil 

vi trekke inn amerikansk antitrustlovgivning og praksis i oppgaven for å belyse ulike synsvinkler på 

samme rettsforhold. Dette vil bidra til en mer dyptgående analyse av “pay-for-delay” avtaler.  

  

Dette vil bli vurdert ut i fra et juridisk, økonomisk og rettspolitisk perspektiv.  
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1.4. Synsvinkel  

For at TEUF art. 101 og 102 skal komme til anvendelse er det ikke bare krav om at det skal foreligge en 

konkurransebegrensende avtale eller misbruk av dominerende stilling, det skal også foreligge 

samhandelspåvirkning mellom medlemsstatene. Med dette som grunnlag vil problemstillingen bli 

analysert ut fra et europeisk samfunnsmessig nivå, nærmere bestemt de hensyn som ligger til grunn for 

EU-traktaten. Oppgaven vil fokusere på EU-Domstolens utvikling av håndteringen av “pay-for-delay” 

avtaler og når dette vil være i strid med TEUF art. 101 og 102.  

  

1.5. Juridisk Metode 

1.5.1. Rettskildelæren 

Læren om rettskildene er viktig sett i sammenheng med rettsdogmatikken for å kunne utføre en juridisk 

analyse. Rettskildene er faktorer som har faktisk innflytelse på formuleringen av den regelen som avgjør 

en rettstvist. De deles ofte inn i 4 hovedgrupper; lovgivning, prejudikater, rettssedvaner og forholdets 

natur.7  

  

1.5..2. Rettsdogmatisk metode 

For å vurdere EU-rettens holdning til ”pay-for-delay” avtaler, herunder hvordan de stiller seg i forhold til 

TEUF art. 101 og 102, er det nødvendig å finne frem til gjeldende rett, de lege lata, på dette området. 

Dette vil bli gjort ved å anvende rettsdogmatisk metode. Denne metoden har som formål å utlede og 

fortolke gjeldende rett ved bruk av relevante rettskilder som skal analyseres. For å komme frem til en 

korrekt rettsdogmatisk analyse må den juridiske metode følges. Det er viktig at man anvender samme 

metode som domstolene –  alle skal nå til samme resultat med samme forståelse og fortolkingsmåte lagt til 

grunn. Den tradisjonelle måten å gjøre dette på er å starte med regulering, deretter se på rettspraksis, 

rettssedvaner og til slutt forholdets natur. Det er imidlertid viktig å skille rettskildelæren og den 

rettsdogmatiske fortolkning her. Selv om man skal følge en bestemt rekkefølge i analysen ut fra 

rettsdogmatisk fortolkning, betyr det ikke at rettskildene er oppdelt etter en bestemt rang. Utgangspunktet 

er at det ikke foreligger en bestemt rangorden mellom rettskildene.8    

  

                                                
7 Nielsen & Tvarnø (2017), “Retskilder og retsteorier”, s. 49 
8 ibid, s. 38 
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1.5.3 EU-rettskilder 

I denne fremstillingen vil den relevante regulering primært være forekomme fra EU-retten. Det finnes ikke 

en uttømmende liste for hvilke rettskilder som kan komme i betraktning. Det vil imidlertid bli kort 

beskrevet de vesentlige kilder som vil komme i betraktning i denne oppgaven. De relevante rettskildene i 

EU kan klassifiseres som følgende; 

  

·     Primærretten 

·     Bindende sekundærregulering 

·     Praksis 

·     Soft-law 

  

Oppgavens primære rettskilder i primærretten vil være art. 101 og 102 i Traktaten om den Europeiske 

Unions Virkemåte, heretter omtalt som TEUF art. 101 forbyr avtaler med konkurransebegrensende 

virkning, og artikkel 102 forbyr virksomheters misbruk av dominerende stilling. Det vil også være 

relevant å nevne artikkel 263, som gir Domstolen og Retten kompetanse til å etterprøve Kommisjonens 

avgjørelser.9 Primære rettskilder er rangert over sekundære rettskilder.  

  

Som bindende sekundærregulering vil Rådets forordning (EF) Nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om 

gjennomførelse av konkurransereglene i traktatens artikkel 81 og 82 (i dag 101 og 102) komme til 

anvendelse. Denne vil belyse Kommisjonens kompetanse til å anvende art. 101 og 102. 

  

Rettspraksis fra Domstolen og Retten vil anvendes til å analysere og fortolke hvordan TEUF art. 101 og 

102 blir anvendt i praksis. Da det ikke finnes noen klare retningslinjer for når ”pay-for-delay” avtaler er i 

strid med konkurransereglene, vil en analyse av rettspraksis på området ha den hensikt å belyse hvilke 

betingelser som gjelder i de forskjellige avgjørelser sammenholdt med primærretten. Det vil også 

analyseres ut fra rettspraksis hvorvidt ”pay-for-delay” avtaler er blitt avgjort korrekt. Dette vil blant annet 

bli gjort ut fra vurderingen av hvordan man skal forstå det relevante markedet og markedsposisjonen til de 

berørte selskapene, forstå grunnlaget for eventuelle betalinger og hvorvidt de mulige konkurransestridige 

forholdene har blitt analysert grundig nok. 

  

I oppgaven vil følgende avgjørelser bli vektlagt: 

  

                                                
9 ibid, s. 108 
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Lundbeck-saken er svært relevant fordi Retten stadfestet Kommisjonens avgjørelse, og avgjorde for første 

gang at en ”pay-for-delay” avtale var i strid med konkurransereglene. Det er imidlertid fortsatt en anke til 

behandling i denne saken. I tillegg etterlot avgjørelsen seg flere spørsmål angående avgrensningen mellom 

tillatte forliksavtaler i patentoppgjør i legemiddelindustrien på den ene siden, og forliksavtaler som utgjør 

konkurransebegrensende avtaler på den andre siden.  

  

Servier-saken er den andre saken om ”pay-for-delay” avtaler. Retten bekreftet her Kommisjonens 

avgjørelse om at avtalene var i strid med TEUF  art. 101, med begrunnelse at de hindret markedsadgangen 

til billigere generiske medisiner. Retten avviste imidlertid Kommisjonens avgjørelse om misbruk av 

dominerende stilling etter TEUF art. 102 med begrunnelsen at Kommisjonen ikke definerte det relevante 

marked korrekt. 

  

Rettspraksis fra EU-Domstolen har prejudikatverdi, idet den kan fjerne en uklarhet i EU-reguleringen. De 

praktiserer imidlertid ikke en “stare decis” doktrin som er en lære om at egne dommer har bindende 

prejudikater for domstolen selv. De har således en dynamisk fortolkningsstil.10 Det innebærer at EU-

Domstolen i prinsippet har mulighet til å endre eller modifisere tidligere praksis. Dette skjer dog svært 

sjeldent.11 Derfor anser Domstolen seg ikke formelt forpliktet til å etterfølge tidligere avgjørelser i 

lignende saker. Det viser seg imidlertid i et stort omfang henvisninger til eldre avgjørelser fra Domstolen 

og de utgjør en viktig kilde til å utlede gjeldende rett.  

  

Andre dommer vil også bli innbrakt såfremt det finnes relevant for analysen. I tillegg vil uttalelser fra 

Generaladvokatene bli berørt. Det vil være relevant å se på Generaladvokatenes forslag til avgjørelse da 

disse uttalelsene kan gi et godt inntrykk av de motstående synspunkter i forhold til problemstillingene. 

Disse uttalelsene er imidlertid ikke bindende.12   

 

Videre vil Kommisjonens beslutninger være en kilde til informasjon og inspirasjon. Selv om 

Kommisjonens beslutninger ikke er bindende enn andre enn adressaten og ikke påvirker Domstolens rett 

til å vurdere dem, vil de likevel være en viktig informasjonskilde til beslutningene til Retten. I tillegg er 

Kommisjonens beslutninger ofte basert på rettspraksis fra domstolene, noe som indirekte kan gi dem 

rettsvirkning og gjøre dem bindende på de forhold som blir bekreftet av domstolene.13    

                                                
10 ibid, s. 180 
11 ibid 
12 ibid, s. 181 
13 Se f.eks. C-322/88, dom av 13. desember 1989, Salvatore Grimald, Premiss 16-18 
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Figur 1.1. Hierarki av EUs beslutningsorganer.14 

 

Som soft law vil Kommisjonens forarbeider/veiledning om hvordan håndhevelsen av art. 102 skal 

prioriteres komme til anvendelse. Det er imidlertid viktig å merke seg at Kommisjonens veiledning ikke er 

bindende for Unionens domstoler. De kan derfor anses som fortolkningsbidrag og retningslinjer som er 

fremkommet på bakgrunn av de erfaringer som er gjort gjennom Rettens og Domstolens praksis.  

 

I tillegg vil vi i aller høyeste grad forholde oss til den seneste rapporten fra Kommisjonen om 

legemiddelindustrien “Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report” 15 og den 8. rapporten16 om 

overvåkingen av patentoppgjør mellom originalprodusent og generiske produsenter. Dette er offentlige 

dokumenter utledet av EU-Kommisjonen. Kommisjonene rapporterer, gir råd og anbefalinger. Selv om 

funnene i disse rapportene ikke er juridisk bindende, kan de være svært innflytelsesrike, og fungere som 

en veiledning til hvordan man skal tolke rettskildene. Det er imidlertid viktig å bemerke at de ikke anses 

som en rettskilde. Det finnes få rettskilder som er direkte gjeldende vedrørende  “pay-for-delay” avtaler,  

da det omhandler både konkurranserett og immaterialrett, som alene har flere generelle kilder. De kildene 

som er direkte gjeldende for disse typer er undersøkelser utledet av Kommisjonen, samt to avgjørelser 

avgjort av Kommisjonen og Retten. 

 

1.5.4 EU-Domstolens fortolkningsstil 

Under fortolkningen av en EU-dom er kunnskap om, og forståelse for EU-Domstolens egen 

fortolkningsstil, viktig for å fortolke den på en rettsdogmatisk korrekt måte.17  

                                                
14 Egen fremstilling 
15 EU-Kommisjonen (2009), “Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report” 
16 EU-Kommisjonen, (2018), “8th Report on the Monitoring of Patent Settlements” 
17 Neergaard & Nielsen (2020), “EU-ret”, s. 128 
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EU-Domstolen fremhevet i CILFIT-saken18 at ved fortolkning av EU-retten skal det tas hensyn til den 

omstendighet at EU-retten er skrevet på flere forskjellige språk. Alle de språklige versjoner av EU-kilder 

har samme gyldighet og det skal tas i betraktning i tilfelle av fortolkningstvil. Fortolkningen begynner 

med en sammenligning av bestemmelsens ordlyd på samtlige autentiske språk, og hvis denne ikke er klar 

går man videre til sammenhengen og målsetningen på et gitt utviklingstrinn.19 Ofte snakker man om at 

fortolkningen skal sikre EU-regelens ”effekt utile”, dvs. den effektive virkning.20 Denne oppgaven vil 

anvende sitat fra avgjørelser, skrevet på både engelsk og dansk.  

  

EUs formål har stor rettslig betydning. Formålsfortolkning og teleologisk fortolkning er fortolkningsstiler 

som EU-Domstolen anvender. EU-retten fortolkes som hovedregel teleologisk. Dette innebærer at 

rettsanvenderen søker å finne den forståelsen av en omtvistet bestemmelse som mest effektiv kan realisere 

formålet.21  

  

I EU-retten er formålsfortolkningen objektiv. I den nordiske rettskildetradisjonen spiller den subjektive 

fortolkning en stor rolle, idet lover og andre rettslige teksters forarbeider inndras som fortolkningsbidrag. 

Dog viser Centros-saken tydelig at EU-retten holder seg til den objektive lovteksten da det i saken 

gjentatte ganger henvises til formålet, og ikke på noe tidspunkt til forarbeider.22  

  

1.5.5 EU-rettens prinsipper 

Etter art. 5 TEU er EUs beføyelser underlagt prinsippet om kompetansedeling. Prinsippet om 

kompetansedeling vil si at EU kun kan handle innenfor rammene av de beføyelser som medlemsstatene 

har tildelt dem i TEU eller TEUF. Videre bygger EU på et legalitetsprinsipp der EU-institusjonene ikke 

kan utstede rettsakter uten hjemmel eller med en annen hjemmel enn den som fremgår av traktatene.23 

  

EU bygger også på subsidiaritetsprinsippet og et proporsjonalitetsprinsipp. Ved anvendelsen av disse 

prinsippene skal generelle bestemmelser og mål overholdes. Det vil si at kravet om å opprettholde 

gjeldende EU-rett, aquis communautaire, fullt ut og likevekten mellom institusjonene skal bevares.24 

                                                
18 Srl. CILFIT og Lanificio di Gavardo SpA v Ministry of Health (1982), C-283/81. 
19 Neergaard & Nielsen (2020), “EU-ret”, s. 131 
20 ibid, s. 133 
21 ibid, s. 133 
22 ibid, s. 135 
23 ibid, s. 123 
24 ibid, s. 125 
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Subsidiaritetsprinsippet har to aspekter som skal overholdes, herunder at målene for den påtenkte handling 

ikke i tilstrekkelig grad kan oppfylles av medlemsstatene innenfor rammene av deres nasjonale system, og 

at handlingen derfor kan gjennomføres bedre på fellesskapsplan.25 Det følger av 

proporsjonalitetsprinsippet at det ikke skal anvendes midler som er mer inngripende enn nødvendig for å 

nå det tilsiktede mål.26  

    

1.5.6.  Existence & Exercise 

Sondringen mellom eksistensen (existence) av en immateriell rettighet og utøvelsen (exercise) av 

rettigheten kommer opprinnelig fra Consten Grundig.27 Saken og er relevant i et konkurranserettslig 

perspektiv.28 Den er særlig viktig da denne oppgaven reiser spørsmål vedrørende “pay-for-delay” avtaler 

som berører en immateriell rettighet. “Pay-for-delay” avtaler er som tidligere nevnt forliksavtaler som 

innebærer en verdioverføring fra patentinnehaver til den generiske produsenten for å forsinke generisk 

inntreden på markedet.  

  

Etter TEUF art. 345 om eiendomsrettslige ordninger i medlemsstatene fremkommer det at eiendomsrett 

ikke påvirkes av traktatene. Eiendomsrett er fastlagt ved nasjonal lovgivning og EU-retten kan dermed 

ikke påvirke de betingelser og prosedyrer som måtte gjelde ved oppnåelse og tildelingen av en 

eiendomsrett, for eksempel ved et patent.29 

  

I EU er fri bevegelighet av varer en grunnleggende rettighet. Selv om EU-regelverket krever at alle 

medlemsstater bruker samme regler og har samme krav til godkjenning og overvåkning av legemidler, 

eksisterer ikke patentet automatisk i alle medlemsland. Man kan søke om å få godkjent i ett eller flere 

medlemsland og hvert medlemsland står således for tildelingen av et patent.30  

  

Ved utøvelsen (exercise) av patentet på det indre markedet kan EU konkurranseretten og de nasjonale 

immaterielle rettigheter komme i konflikt. Etter TEUF art. 101 og 102 foreligger det to forbud, herunder 

forbud mot konkurransebegrensende avtaler og misbruk av dominerende stilling. Disse to forbudene har 

en tendens til å påvirke en bestemt bruk av eiendomsrett.31 For en patentinnehaver vil det si at selv om en 

enerett er oppnådd kan det likevel oppstå begrensninger på denne eneretten etter TEUF art. 101 og 102.   

                                                
25 ibid, s. 126 
26 ibid, s. 134 
27 Établissements Consten S.à.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH (1966),  C-56 og 58/64 
28 Keeling (2004), “Intellectual Property Rights in EU Law, Volume I: Free Movement and Competition Law”, s. 52 
29 ibid 
30 ibid, s. 259 
31 ibid s. 53 
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I Parke Davis v. Probel32 kom EU-Domstolen frem til tre juridiske kategorier som tar for seg 

grenseområdet mellom EU konkurranserett og immaterielle rettigheter. Den første kategorien er 

”existence” som omhandler de nasjonale myndigheters rett til å bestemme vilkårene for tildelingen av 

immaterielle rettigheter, noe som var utenfor rekkevidden til TEUF art. 101 og 102. Den andre kategorien 

er ”permitted forms of exercise” av en enerett. Kategorien uttrykker en kombinasjon av makt gitt ved en 

enerett og de begrensninger som oppstår ved art. 101 og 102. Den siste kategorien  er ”prohibited forms of 

exercise” av en enerett. Dette innebærer de forbudene art. 101 og 102 oppstiller.33 Selve utøvelsen av en 

enerett anses ikke som automatisk misbruk. For at en enerett skal være ulovlig i henhold til art. 102, som 

EU-Domstolen beskrev i Hoffman-La Roche dommen34 må eneretten bli brukt som ”instrument of abuse” 

av en dominerende stilling.35  

  

Sondringen mellom eksistensen og utøvelsen er viktig for å bemerke at EU kun har rett til å berøre 

utøvelsen av et patent og ikke et patents eksistens. 

   

1.6. Økonomisk metode 

I oppgavens økonomiske del vil det bli besvart hvilken effekt “pay-for-delay” avtaler har for 

forbrukervelferden. Analysen vil ta for seg forholdet mellom en originalprodusent og en generisk 

produsent i legemiddelmarkedet og deres insentiv til å inngå en “pay-for-delay” avtale. 

 

Det økonomiske kapittel vil bli betraktet ut fra et neoklassisk synspunkt der analysenivået er markedet og 

analyseenheten er virksomheten. I neoklassisk økonomisk teori blir virksomheten betraktet fra en ekstern 

markedssynsvinkel. Derav blir det sett bort i fra virksomhetens interne og organisatoriske strukturer. Den 

neoklassiske teori forsøker å forutsi atferden til en full rasjonell agent som ønsker å maksimere sin nytte ut 

fra den informasjon han har til rådighet. Rettsreglenes virkninger er betinget av atferden til de berørte 

parter. Atferdsteori der resultatene av ulike handlinger er usikre er et behov fordi aktørene på markedet må 

handle uten å vite sikkert hvordan omgivelsene vil utvikle seg samt hvilke konsekvenser som vil følge av 

deres handlinger.36 Spillteori er basert på en ide om at situasjoner der samarbeid eller konkurranse 

foreligger, kan moduleres som spill der spillerne har mulighet til å velge ulike strategier der resultatet for 

                                                
32 Parke, Davis og Co. v Probel (1968), C-26/67 
33 Aderman (2002), “EC competition law and intellectual property rights in the new economy”, s. 10-11 
34 Hoffman-La Roche & Co mot Kommisjonen (1979), sak 85-76  
35 Aderman (2002), “EC competition law and intellectual property rights in the new economy”, s. 10-11 
36 Eide & Stavang (2014), “Rettsøkonomi”, s. 119 
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den enkelte er avhengig av hva de øvrige spillere gjør.37 Dette har blitt et av de viktigste analytiske 

hjelpemidler i rettsøkonomien. Spillteori er godt egnet til å representere spill som finner sted på mange av 

de områdene som er regulert i jussen, som for eksempel konkurranse mellom store markedsaktører.38  

 

Spillerne i legemiddelindustrien som er relevant for denne oppgaven er originalprodusenter og generiske 

produsenter. For å svare på problemstillingen vil det derfor først bli anvendt en spillteoretisk analyse for å 

konstatere om originalprodusenten og den generiske produsenten alltid har et insentiv til å inngå en “pay-

for-delay” avtale.  

 

I den klassiske Bertrand modellen er vanligvis antakelsene at det foreligger homogene produkter, at det er 

et “one shot game”, samtidig og uavhengig prissetting, ingen kapasitetsbegrensninger og identiske 

marginalkostnader. Imidlertid vil denne oppgaven ta for seg en differensiert Bertrand duopol 

konkurransemodell. Dette er relevant fordi dersom spillerne har et insentiv til å inngå en “pay-for-delay” 

avtale, vil de forme et slags duopol. Først vil en monopolsituasjon bli undersøkt for å få forståelse av 

hvordan det kan forventes at legemiddelprisene vil være under den eksklusive patentperioden. Ved 

patentets utløp vil det oppstå en periode med etablering av kopimedikamenter som kan ligne på en 

situasjon med priskonkurranse. Ved inngåelse av en “pay-for-delay” avtale vil derfor Bertrand duopol-

modellen være hensiktsmessig å anvende. 

 

1.7. Rettspolitisk Metode  

Oppgavens integrerte del vil ha en rettspolitisk vinkling på bakgrunn av de juridiske og økonomiske 

resultater. Rettspolitikk er en særdisiplin som ligger utenfor, og ved siden av rettsdogmatikken.39 

Rettspolitikk kan deles opp i de lege ferenda og de sententia ferenda. Den rettspolitiske analyse ved de 

lege ferenda foreslår til lovgiver hvorvidt en lov eller regel skal eller bør endres. Analysen om de sententia 

ferenda har til formål å angi overfor domstolene hvordan anvendelsen av lover og regler bør være i forhold 

til avgjørelsen av konkrete saker.40 Oppgavens rettspolitiske fokus vil være å komme med anbefalinger til 

lovgiver om hvordan reguleringen av “pay-for-delay” avtaler bør utformes - altså de sententia ferenda. 

  

En rettspolitisk analyse vil være relevant for det integrerte spørsmålet som oppgaven reiser. Basert på et 

ønske om å finne den optimale reguleringen av “pay-for-delay” avtaler vil den integrerte delen ha til 

                                                
37 ibid, s. 123 
38 ibid 
39 Nielsen & Tvarnø (2017),”Retskilder og retsteorier”, s. 401 
40 ibid, s. 29 
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hensikt å undersøke, og bidra til diskusjonen om det burde være en virkningsanalyse når 

konkurransemyndighetene skal gripe inn, eller om det er mest hensiktsmessig at det skal vurderes ved en 

formålsvurdering. Rettspolitikken vil i likhet med økonomisk teori optimalisere atferd.41 Den økonomiske 

analysen som blir foretatt i oppgaven vil derfor støtte under den rettspolitiske diskusjonen.  

 

Denne oppgaven vil ta utgangspunkt i Ruth Nielsen og Christina Tvarnøes definisjon på den rettspolitiske 

metode som en “retlig videnskabelig analyse, der har til formål at klarlægge, hvordan politiske formål og 

hensyn kan oppnås via lovgivning, hvor atfærdsanalysen er baseret enten på videnskabelig anerkendt 

sociologi eller økonomisk teori”. 42 Det kan argumenteres for at dette er en utvidelse av Alf Ross` 

definisjon på rettspolitikk som rettsvitenskapelig metode, da han anfører at dette utelukkende er begrunnet 

vitenskapelig, såfremt analysen er basert på rettssosiologisk kunnskap. 43 

1.7.1. Amerikansk rett 

I tillegg til å fastlegge gjeldende rett i EU, vil den integrerte analysen inneholde en redegjørelse for 

rettstilstanden for ”pay-for-delay” avtaler i USA. Det vil her tillegges særlig vekt på deres bakgrunn og 

rettspraksis på området. Dette anses relevant for å sette EUs regulering i perspektiv, samt undersøke 

likheter og ulikheter ved reguleringen. I tillegg anses det relevant på bakgrunn av at EU-rett og 

amerikansk rett har flere likhetstrekk i deres konkurranselovgivning. Det er også spesielt interessant fordi 

”pay-for-delay” avtaler har hatt mer oppmerksomhet i USA tidligere enn i EU, og de har dermed 

opparbeidet mer rettspraksis på området. I tillegg har EU brukt amerikansk rett som inspirasjon i sin 

rettspraksis i ”pay-for-delay” sakene, og henvist til amerikansk rettspraksis i sine avgjørelser. Dette styrker 

grunnlaget for en interessant analyse i den integrerte delen. Det er imidlertid viktig å bemerke at 

oppgavens primærfokus er EU-retten, der Amerikansk antitrust blir brukt som supplement, og en 

gjenstand for en komparativ analyse. 

 

1.7.2. Komparativ metode  

I oppgaven foretas det en komparativ analyse av Sherman Antitrust Act og EU-konkurranseretten, 

herunder i legemiddelindustriens “pay-for-delay” avtaler. I et forsøk på å avdekke forskjeller og likheter 

mellom de to rettsområdene vil det presenteres og fortolkes relevante rettskilder som kan være med på å 

avdekke problemstillingen, og dermed komme frem til gjeldende rett på området. Basert på et ønske om å 

finne den optimale reguleringen av “pay-for-delay” avtaler vil den integrerte delen som nevnt ha til 

                                                
41 ibid, s. 450 
42 ibid, s. 451 
43 Alf Ross (2013) “Ret og Retfærdighed”, s. 417 
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hensikt å undersøke og bidra til diskusjonen om det burde være en virkningsanalyse eller om det er mest 

hensiktsmessig at det “pay-for-delay” avtaler skal vurderes ved en formålsvurdering. 

 

Sammenligningen og metode: 

En rettssammenligning kan både være generell og spesiell, hvor den generelle kalles makrosammenligning 

og den spesielle kalles mikrosammenligning.44 Det vil bli foretatt en makrosammenligning idet det ønskes 

å avdekke hvordan rettsreglene anvendes og fortolkes, samt hvordan dommerne arbeider og hvilken 

betydning det har for senere saker. Imidlertid vil det også bli foretatt en mikrosammenligning idet et 

enkeltproblem blir undersøkt, herunder “pay-for-delay” avtaler.45 

 

Lovgivere og domstoler har til tider latt seg inspirere av fremmed rett og fremmede rettsteorier. Fremmed 

rett har i alle land hatt betydning for de som skriver lovene .46 Lovgivere og domstoler kan med fordel la 

seg inspirere av fremmede rettssystemers regler og komparativ rett istedenfor å bare studere fremmede 

økonomiske og politiske ideer. Fordelen fremkommer ved at reglene har blitt testet i et eller flere land slik 

at man kan se hvordan de har virket der. I det 20. århundre har mange juridiske forfatteres mål blitt å 

veilede domstolene og lovgiverne i flere land, blant annet de som deltar i det internasjonale 

lovsamarbeidet.47  

  

Ved hjelp av fremmed og komparativ rett vil analysen starte i den juridiske litteraturen.48 Det fremmede 

materiale brukes til orientering og opplysning, samt til å støtte fortolkning av EU-rettens lover eller til å 

underbygge eller kritisere dets rettspraksis. Den fremmede retten brukes dermed som en modell for 

reformer som eventuelt vil bli foreslått innført dersom den gjeldende rett blir avklart.49  

 

Den funksjonelle metoden anvender en rettssammenligning som beskjeftiger seg for øvrig med det samme 

som retten og rettsvitenskapen ved løsningen av samfunnsspørsmål gjennom rettsregler.50 Etter denne 

metoden er det ikke rettsreglene som bestemmer emnet, men det samfunnsmessige problemet med “pay-

for-delay” avtaler.51  

 

Sammenligningens gjennomførelse: 

                                                
44 Lando (2009),”Kort indføring i komparativ ret”, s. 169 
45 ibid 
46 ibid, s. 170 
47 ibid, s. 173 
48 ibid, s. 174 
49 ibid, s. 175 
50 ibid, s. 181 
51 ibid, s. 183 
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Den kasuistiske metoden sier at det kan være vanskelig å måle likheter og forskjeller bare ved å studere 

lovtekster eller litteratur.52 Derfor vil det være hensiktsmessig å ta konkrete eksempler som er hentet fra et 

eller flere av landenes rettspraksis. Det konkrete eksempelet vi vil ta for oss fra den amerikanske retten er 

Actavis-dommen.53 Fra den europeiske retten vil det være sakene om Lundbeck54 og Servier55.  

På grunnlag av de kildene som finnes i lovgivning, dommer, litteratur og ”kulturtradisjonen” kan man 

dermed fastslå hvordan domstolen i andre land ville ha dømt disse tilfellene. Metoden har noe usikkerhet, 

men kan i noen tilfeller gi resultater. En slik undersøkelse kan også avsløre uoverensstemmelser i 

resultatene mellom land dersom reglene tilsynelatende er like.56 Derfor kan denne metoden likevel være 

hensiktsmessig.  

 

Det skal bemerkes at det kan forekomme strukturelle forskjeller. Ved beskrivelsen av retten i forskjellige 

land støter man noen ganger inn i problemer som skyldes avgjørende forskjeller i rettsstrukturene i mellom 

landene.57 Dette kan gjøre den sammenlignende analyse noe problematisk. Med dette som grunnlag vil den 

integrerte analysen ta for seg regulatoriske forskjeller i rammeverkene som konkurransemyndighetene i 

EU og USA anvender for å avgjøre rettstvister om “pay-for-delay” avtaler.  

 

USA er et land som har tilsynelatende fri økonomi og maktfull industri- og handelsstand.58 Lovgivere, 

dommere og forvaltningens embetsmenn har brukt mange krefter på å utvikle regler om karteller og 

monopolistisk atferd, som har hatt til formål å begrense storkapitalens markedsdominerende makt. 

Sammenligningens gjennomførelse i denne oppgaven vil bli foretatt ut i fra en analytisk metode. 

Rettssystemene kan sies å være beslektet på det gjeldende område. Monopolretten i USA har vært et 

forbilde for EU-retten.59 I USA er konkurranserettslige problemer i legemiddelindustrien blitt løst flere 

ganger enn i Europa. Derfor er det hensiktsmessig å se på den amerikansk retten. Problemet vil derfor 

søkes opplyst om hvordan amerikansk rett tar stilling til samme situasjon. I denne oppgaven står vi overfor 

et aktuelt problem som skal bedømmes etter fremmed rett, og derfor vil en beskrivelse av rettstilstanden i 

dag, de lege lata, gi stor mening i tillegg til hvordan rettstilstanden bør være, de sententia ferenda. 

                                                
52 ibid, s. 184 
53 Federal Trade Commission v. Actavis, Inc., Et. al., 2013 
54 Lundbeck mot Kommisjonen, (2016), sak T-471/61 
55 Servier mot Kommisjonen (2018), sak T-69/14 
56 Lando (2009),”Kort indføring i komparativ ret”, s. 185 
57 ibid, s. 185 
58 ibid, s. 188 
59 ibid  



 18 

1.8. Avgrensning 

Denne oppgaven vil ha sitt fokus på EU som geografisk område, der alle medlemsstatene vil rammes av 

de felles reglene som gjelder for EU. Hovedfokuset i denne oppgaven omhandler forbudet mot 

begrensning av konkurransen etter TEUF art. 101. Imidlertid ble det funnet relevant å trekke inn TEUF 

art. 102 om misbruk av dominerende stilling i oppgavens problemstilling, da denne kan spille en rolle i 

“pay-for-delay” avtaler. Denne bestemmelsen vil imidlertid ha relativt liten plass i den juridiske analyse, 

og den vil ikke bli analysert i den rettspolitiske analyse. Dette kan begrunnes i at oppgaven er av begrenset 

lengde, og at det ved avgjørelsen av rettsstillingen til “pay-for-delay” avtaler, vil TEUF art. 101 være av 

større relevans. 

   

Oppgavens juridiske analyse vil i stor grad basere seg på uttalelser og dommer fra Kommisjonen og 

Retten som er til rådighet på tidspunktet for oppgavens fullførelse, samt andre konkurranserettslige 

dommer av relevans. Dette betyr at oppgavens analyse i stor grad baserer seg på gjeldende regulering og 

rettspraksis, og avgrenser seg fra forholdets natur. Oppgavens juridiske del vil i stor grad forholde seg til  

avgjørelsene om Lundbeck og Servier, og vil ikke komme inn på andre avgjørelser vedrørende ”pay-for-

delay” fra EU. Videre vil oppgaven avgrense seg fra spesifikke gjeldende regler innenfor immaterialretten, 

og kun nevne bestemmelser som er relevant i den gjeldende kontekst. Oppgaven avgrenser seg også fra 

den forestående opprettelse av en felles europeisk patentdomstol og enhetspatent, som Danmark inntrådte 

ved folkeavstemning d. 25. mai 2014. Dette er på grunn av den manglende innflytelse på de aktuelle 

forhold. 

  

I det økonomiske kapittel analyseres insentiver for å inngå «pay-for-delay» avtaler, monopolsituasjonen 

og differensiert Bertrand duopol. Analysen blir foretatt på bransjenivå, og derfor vil den enkelte 

virksomhets agering på markedet ikke bli behandlet. Det vil imidlertid bli anvendt scenarioer som er 

basert på bakgrunn av de juridiske saker som er belyst i det juridiske kapittel. Imidlertid må også den 

økonomiske analyse avgrenses til å kunne vise en akademisk fremstilling av forholdene, da det vil adskille 

seg fra det faktiske markedet. Det har blitt foretatt antakelser om at legemidler er differensierte selv om de 

vil anses som identiske substitutter etter lov. Videre vil prisene settes utelukkende av produsenter, og det 

blir kun tatt stilling to aktører i markedet. Det vil i tillegg bli antatt at partens forhandlingsstyrke er like 

stor. Videre er de numeriske eksempler basert på fiktive tall, som ikke vil utlede et faktisk, realistisk 

økonomisk resultat. Dette har blitt anvendt for å skape modeller som kan forklares, og understøtte 

argumenter og synspunkter i den økonomiske analysen. 

 

Den rettspolitiske analyse, avgrenses til å komme med anbefalinger til lovgiver, de sententia ferenda, der 

formålet med analysen vil være å angi overfor en rettsanvender (domstolene) hvordan en rettsregel bør 
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anvendes. Videre vil oppgaven i begrenset omfang ta for seg amerikansk lov og rettspraksis, og analysen 

av rettsstillingen i USA vil ikke være like dyptgående som analysen av den europeiske rettsstillingen. 

Imidlertid vil amerikansk rett inngå som en større del av det rettspolitiske kapittel for å foreta en 

komparativ analyse. Dette egner seg for å få ulike perspektiver på samme rettsforhold, og derav en mer 

dyptgående diskusjon på dette tilsynelatende nye område i krysningen mellom immaterialretten og 

konkurranseretten. 

  

I tillegg til disse akademiske avgrensninger, har COVID-19 ført til en stor begrensning for denne 

oppgaven. Det har vært vanskelig å få tilgang på relevant litteratur, da biblioteket har vært stengt. Derfor 

er en stor del av kildene forskningsartikler og bøker vi har fått tilgang til via internett. Dette ville vi 

selvsagt ha gjort annerledes dersom vi hadde hatt tilgang på bibliotek og derav tilgang til flere bøker enn 

det finnes på nett. Vi skulle gjerne hatt tilgang på flere bøker om EU konkurranserett, immaterialrett, 

amerikansk antitrust, og bøker som tar for seg forholdet mellom immaterialretten og konkurranseretten. 

Det ville vært hensiktsmessig å ha flere kilder i denne oppgaven enn det som kan leses fra litteraturlisten.  

 

1.9. Struktur  

Oppgaven er delt inn i ulike kapitler hvor den juridiske, økonomiske og integrerte problemstilling blir 

besvart hver for seg. I slutten av hvert kapittel blir det oppstilt en delkonklusjon til hver av 

problemstillingene. Oppgaven har til slutt en overordnet konklusjon.  

 

Kapittel 1: Metode 

I det første kapittelet blir det redegjort for hvilke spørsmål oppgaven forsøker å besvare. Det blir presentert 

et formål, en synsvinkel og en avgrensning av oppgaven. Videre legges det frem teorier som vil være 

viktig for forståelsen av analysene som skal utføres. Først vil det presenteres teorier for den juridiske 

analysen, deretter den økonomiske analysen og tilslutt den integrerte analysen.  

 

Kapittel 2: Juridisk analyse  

I det andre kapittelet vil den juridiske analysen bli foretatt. Analysen ønsker å belyse under hvilken 

omstendighet “pay-for-delay” avtaler er konkurransebegrensende etter art. 101 og 102. Den 

rettsdogmatiske metoden blir anvendt for å finne en løsning på dette.  

 

Kapittel 3: Økonomisk analyse  

Den økonomiske analysen redegjør for originalprodusenter og generiske produsenter som spillerne på 

markedet i legemiddelindustrien i en spillteoretisk sammenheng. Det analyseres hvorvidt disse aktørene 
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har insentiver til å inngå “pay-for-delay” avtaler. Ut fra en differensiert Bertrand duopol-modell blir det 

besvart hvordan konkurransesituasjonen ser ut på gjeldende marked. 

 

Kapittel 4: Komparativ analyse 

I den integrerte delen blir det gjennomført en komparativ analyse av europeiske og amerikanske 

konkurranserettslige regler, herunder hvordan antitrust-reglene forholder seg til immaterialrettslige 

problemstillinger i legemiddelindustrien. Det tas utgangspunkt i rettspolitiske overveielser, samt resultater 

fra den juridiske og økonomiske analysen. Den komparative analysen belyser i hvilken utstrekning det er 

hensiktsmessig med en virkningsanalyse i avgjørelsen av “pay-for-delay” avtaler. Dette blir gjort ut fra 

rettspraksis fra både EU og USA.  

 

Kapittel 5: Konklusjon  

I oppgaven siste kapittel vil en endelig konklusjon bli framlagt. Her vil problemstillingene oppgaven har 

reist bli oppsummert på bakgrunn av analysene som er blitt foretatt.  

 

2. Juridisk kapittel  

2.1 Innledning: 

Sakene vedrørende «pay-for-delay» avtaler kommer i kjølvannet av Kommisjonens undersøkelse av 

legemiddelsektoren på grunnlag av art. 17 i rådets forordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om 

gjennomførelse av konkurransereglene (i art. 101 TEUF og 102 TEUF). Bakgrunnen for undersøkelsen var 

at det var vanskelig for generiske produsenter å komme inn på markedet. Undersøkelsen60 av 

legemiddelindustrien ble dermed gjennomført for å forsøke å identifisere både årsakene til tilbakegangen i 

innovasjonen i denne sektoren, målt ut fra antallet av nye legemidler som kom inn på markedet, samt 

begrunnelsen for noen generiske legemidlers forsinkede inngang på markedet.61 Den 8. juli 2009 vedtok 

Kommisjonen en meddelelse som blant annet anførte at det skulle føres tilsyn med patentforlikssaker 

mellom originalproduserende selskaper og generiskproduserende selskaper. Dette var for å bedre forståelsen 

av hvordan disse avtaler anvendes, samt identifisere de avtaler som forsinket de generiske legemidlers 

inngang på markedet til skade for EU-forbrukere, og som kunne være rettsstridig overfor 

konkurransereglene.62  

                                                
60 EU-Kommisjonen, (2009), “Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report” 
61 Servier mot Kommisjonen (2018), Sak T-691/14, premiss 62 
62 ibid, premiss 63 
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Patentretten gir en oppfinner enerett til å utnytte sin oppfinnelse. Formålet med dette er  å stimulere til 

innovasjon og utvikling. Konkurranseretten, på den annen side, ønsker å beskytte forbrukere gjennom å 

sikre konkurransen i markedet. Imidlertid ønsker både patentretten og konkurranseretten å beskytte 

forbrukere og samfunnet, noe som kan oppnås gjennom økt teknologiutvikling, bedre produkter og lavere 

priser. Det er likevel områder hvor forholdet mellom de to rettsområdene må sammenholdes.  

 

I legemiddelindustrien utvikles nye legemidler av originalprodusenter, som søker å beskytte sine 

oppfinnelser gjennom patenter. Etter utløpet av patentbeskyttelsen vil det ofte bli lansert såkalte generiske 

kopimedikamenter. Dette er kopier av originallegemiddelet, men som selges til lavere priser. Produsentene 

som utvikler disse kalles generiske produsenter. Generiske produsenter kan utfordre originalprodusentens 

patenter gjennom ugyldighetssøksmål. Originalprodusentene, på sin side, kan gå til 

patentkrenkelsessøksmål mot den generiske produsenten, dersom den generiske produsenten forsøker å 

lansere sine generiske kopiprodukter på markedet før all patentbeskyttelse har utløpt. Dersom det oppstår 

slike patenttvister kan partene komme til enighet gjennom forlik som kan ha ulike utforminger.  

 

“Pay-for-delay” avtalene innebærer en utradisjonell form for forliksavtale. Denne type forliksavtale blir 

omtalt som en B.II-avtale av Kommisjonen, som ofte vil bli ansett som problematisk i forhold til 

konkurranseretten.63 Dette vil vi utdype nærmere i avsnitt 2.5. Denne kategoriseringen er særlig viktig for 

den rettslige vurderingen av patentforlik, fordi den viser hvilke avtalevilkår Kommisjonen anser som 

problematiske i utgangspunktet. Dette er imidlertid råd og anbefalinger som kan være svært innflytelsesrike, 

selv om de ikke er juridisk bindende for rettsinstansene i EU. 

 

De mest sentrale sakene vedrørende “pay-for-delay” avtaler er sakene om Lundbeck64 og Servier.65 I begge 

sakene falt forliksavtalene under den problematiske B.II-kategorien. Det ble funnet av Retten (Den 

Europeiske Union) at forliksavtalene utgjorde formålsovertredelser, og dermed krenket TEUF art. 101. 

Kommisjonen fant i tillegg i Servier-saken at deres overordnede strategi for å utsette generisk inntreden 

utgjorde et misbruk av dens dominerende stilling i strid med TUEF art. 102. Dette ble imidlertid tilsidesatt 

av Retten. Disse sakene vil bli anvendt for å besvare den juridiske problemstillingen, og således bli omtalt i 

stor grad gjennom hele analysen.  

 

                                                
63 EU-Kommisjonen, (2018),“8th Report on the Monitoring of Patent Settlements”, s. 4 
64 Lundbeck mot Kommisjonen (2016), Sak T-472/13  
65 Servier mot Kommisjonen (2018), Sak T-691/14 



 22 

Lundbeck-saken (sak T-472/13, H. Lundbeck A/S og Lundbeck Ltd. mot Kommisjonen) er den første “pay-

for-delay” saken Kommisjonen avgjorde. Kommisjonens avgjørelse kom den 19. Juni 2013, og ble deretter 

anket av Lundbeck. Den 8. September 2016 avgjorde Retten sin avgjørelse i saken hvor de avviste 

Lundbecks anke og fastholdt Kommisjonens avgjørelse. Denne saken har ikke gått videre til EU-Domstolen, 

og det er derfor Rettens avgjørelsen som vil bli presentert og analysert i denne oppgaven.  

Saken omhandler Lundbeck som er originalprodusenten av det antidepressive legemiddelet Cipramil som 

inneholder molekylet citalopram. Lundbeck har hatt patenter som inneholder både beskyttelse av molekylet 

citalopram, og på to prosesser som anvendes ved fremstillingen av citalopram, herunder 

fremstillingsprosessene alkylering og cyanering. Disse patentene er Lundbecks originalpatenter, men som 

utløp i januar 2002. Etter utløpet av originalpatentene fulgte ytterligere prosesspatenter for nye måter å 

produsere citalopram på.66 Lundbeck inngikk seks avtaler vedrørende citalopram med fire generiske 

selskaper som alle forberedte seg på å lansere generisk citalopram. De generiske produsentene Alpharma, 

Merck KGaA/Generics UK (heretter Merck (GUK)), Arrow og Ranbaxy hadde avtaler som varierte i løpetid 

på 10 til 22 måneder. Hver avtale var preget av de generiske selskapers forpliktelse til å ikke gå inn i 

citalopram-markedet i løpet av avtalens løpetid. Til gjengjeld mottok de en verdioverføring fra Lundbeck, 

herunder en såkalt omvendt betaling. Spørsmålet som ble reist overfor Kommisjonen var hvorvidt de 

inngåtte avtalene var konkurransebegrensende etter TEUF art. 101. På avtaletidspunktene hadde én av de 

generiske selskapene allerede inntrådt på markedet og de andre selskapene var i ferd med å komme inn på 

markedet. Kommisjonen fant at de omtvistede avtaler hadde et konkurransebegrensende formål etter TEUF 

art. 101 (1), og derfor ble Lundbeck iført en bot på EUR 93.7 millioner og de generiske selskapene fikk en 

bot på EUR 52.2 millioner.67 Dette fastholdt Retten i sin avgjørelse.  

 

Retten avsa sin andre avgjørelse den 12. desember 2018 angående “pay-for-delay” i patentforlik knyttet til 

legemiddelsektoren (sak T-691/14 Servier SAS mot Kommisjonen). I Kommisjonens undersøkelse av 

Servier, ble de oppmerksomme på at selskapet hadde ført en strategi og forretningspraksis, som innebærer 

å holde konkurrenter ute av markedet. Servier har etter Kommisjonens mening gjort dette ved å inngå avtaler 

med generiske virksomheter, samt ved å kjøpe opp konkurrerende teknologi.  

 

Saken omhandler legemiddelet periondopril, som brukes i behandling av hjerte- og karsykdommer, 

hovedsakelig til behandling av høyt blodtrykk.68 Molekylsammensetningen til legemiddelet var patentert 

                                                
66 Lundbeck mot Kommisjonen (2016), Sak T-472/13, premiss 17 
67 ibid, premiss 75 
68 Servier mot Kommisjonen (2018), Sak T-691/14, premiss 2 
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frem til 2003, og Servier hadde en rekke andre patenter knyttet til produktet.69 Når de generiskproduserende 

selskaper forberedte seg på å konkurrere med periondopril og komme inn på markedet, ble det reist flere 

patentsøksmål i perioden 2005-2007, og senere ble det inngått forliksavtaler mellom Servier og de generiske 

selskaper.70  

  

Denne saken ble anket, og gikk således videre til Retten. Saksøkerne (Servier) kom med en rekke 

prosessuelle anførsler knyttet til saksbehandlingsfeil som ble avvist av Retten. Avgjørelsen om brudd på 

TEUF artikkel 101 ble imidlertid fastholdt71, mens Kommisjonens avgjørelse vedrørende TEUF artikkel 

102 ble tilsidesatt.72 Retten tilsidesatte imidlertid også Kommisjonens avgjørelsene vedrørende avtalen med 

Krka, der Retten fastslo at forholdet ikke var en formålsovertredelse jf. TEUF art. 101, og dermed hadde 

den heller ikke konkurransebegrensende virkninger. Denne avgjørelsen ble også anket 28. februar 2019.73  

 

I legemiddelindustrien er innovasjon avgjørende. Imidlertid kan deltakerne på markedet noen ganger 

engasjere seg i atferd som påvirker insitamentene til å innovere, som i de nevnte sakene, der det er tale om 

å forlenge patentperioder, og tilegne seg teknologi. Ved å gjøre dette kan de således bryte konkurranseloven. 

Normalt vil konkurransen mellom originalprodusenter og generiske produsenter oppstå etter utløpet av et 

patent. Imidlertid vil denne oppgaven ta for seg omstendigheten der konkurransen kan oppstå på et tidligere 

tidspunkt. Dette er nemlig før patentet er utløpt, og dermed vil konkurransesituasjonen være annerledes.  

 

I det følgende kapittel vil det bli redegjort for “pay-for-delay” avtaler og hva som skal til for at brudd på 

TEUF artikkel 101 og 102 foreligger. I forhold til artikkel 101 vil det undersøkes hvilke kriterier som må 

foreligge for brudd på bestemmelsen, også spesifikt for legemiddelindustrien. Det vil også bli vurdert 

hvorvidt formålsvurderingen tolkes bredere i denne konteksten enn ellers i konkurranseretten. I forhold til 

art. 102 vil markedsavgrensningen være sentral for vurderingen om “pay-for-delay” vil være 

konkurransestridig. Hovedfokuset i denne avhandlingen vil være TEUF art. 101, men art. 102 vil også bli 

analysert til en viss grad, ettersom den er blitt vurdert av Kommisjonen i Servier-saken, og dermed kan være 

av relevans. 

 

                                                
69 ibid, premiss 5-8 
70 ibid, premiss 5-29 
71 ibid, premiss 1959 
72 ibid, premiss 1963 
73 Official Journal of the European Union (15.04.2019), C 139/39  
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2.2 Hva er en “pay-for-delay” avtale? 

Det finnes flere typer av tvister vedrørende patenter som kan føre til forlik. Et forlik søker å finne en 

løsning av en tvist som begge parter kan godta, med sikte på å unngå risikoen, og ressursbruken, en 

rettssak medfører.74 I denne oppgaven er det to tvisteløsningstyper som er relevante. Dette vil være 

ugyldighetssøksmål og patentkrenkelsessøksmål. Begge tvistetypene omhandler markedsadgangen for 

generiske produsenter. Ved et ugyldighetssøksmål kan et patent bli kjent ugyldig og dermed påvirke 

markedsadgangen til det generiske selskapet. Ved patentkrenkelsessøksmål blir patentet brukt for å hindre 

inntreden til den generiske produsenten. I det følgende vil disse patentforlikene være rettstvister og knyttet 

til eneretten som følger av patentrettigheter.  

 

I legemiddelindustrien har det utviklet seg en type forliksavtale, som tidligere nevnt, har skapt 

kontroverser. Ved inngåelse av forlik i patentkrenkelsessaker kan patentinnehaveren trekke saken mot 

betaling fra den som påstås å krenke patentet. Ved inngåelse av forlik i ugyldighetssøksmål vil betalingen 

imidlertid gå omvendt vei. Grunnen til at begrepet omvendt betaling blir brukt er fordi betalingen i disse 

avtalene skjer motsatt vei av det som er forventet. Vanligvis forventer man et forlik der den som er 

anklaget for patentkrenkelsessøksmål betaler patentinnehaveren for å ha brukt oppfinnelsen uten 

samtykke. Ved “pay-for-delay” er det snudd på hodet da originalprodusenten betaler den som påstås å 

krenke patentet, nemlig den generiske produsenten, slik at man oppnår et forlik. Forliksavtalene som har 

utviklet seg i legemiddelindustrien er dermed ikke en tradisjonell forliksavtale.  

 

Ved inngåelsen av “pay-for-delay” avtaler forplikter også gjerne den generiske produsenten seg til å holde 

seg ute av markedet. Dette sikrer originalprodusenten for mindre konkurranse fra generiske kopiprodukter. 

På tidspunktet for av avtaleinngåelsen har gjerne den generiske produsenten pådratt seg betydelige 

investeringer og innsats for å forberede sin inntreden på markedet. Det kan for eksempel være at de 

allerede har fått markedsføringstillatelse eller i løpet av en kort periode har tatt de nødvendige skritt for å 

oppnå en.75 Den generiske produsentens utviklingsstadiet kan også ha kommet så langt at den allerede 

befinner seg på markedet. Dette var et av tilfellene i Lundbeck-dommen der Merck (GUK) hadde kommet 

inn på det svenske markedet.76 

 

                                                
74 Lundbeck (2013), AT.39226, premiss 79 
75 Lundbeck mot Kommisjonen (2016), Sak T-472/13, premiss 157 
76 ibid 



 25 

2.3 Hvilke regulatoriske rammer foreligger for patenter? 

Legemiddelindustrien er avhengig av patenter for å beskytte oppfinnelser. I Europa kan en 

patentinnehaver oppnå eksklusive rettigheter i opp til 20 år.77 Patentsystemet som blir anvendt i Europa er 

”first to file”78 og bygger på systemet i USA om ”first to invent”.79  

  

Et patent er en juridisk tittel som gir en patentinnehaver enerett. Dette innebærer en eksklusiv rett til å dra 

nytte av oppfinnelsen i en viss periode. Denne retten er gitt for å sikre tilstrekkelig kompensasjon for 

oppfinnerens kreative arbeid, samt stimulere til økt innovasjon og bevare insentiver til forskning og 

utvikling.80 Videre innebærer eneretten at andre ikke kan utnytte den patenterte oppfinnelsen, og derfor er 

patentretten en rett til å forby andre å benytte oppfinnelsen.81 Det skal bemerkes at selv om man har fått 

innvilget et patent, kan man ikke nødvendigvis anvende oppfinnelsen, ettersom andre regler kan hindre 

utnyttelsen. Dette er tilfellet ved anvendelsen av legemiddelpatenter fordi et legemiddel trenger blant 

annet markedsføringstillatelse.82  

 

Kommisjonen anerkjenner at en oppfinnelse kan være et produkt, men også en prosess. Det vil si at 

patentrettigheten også gjelder produktet som er oppnådd direkte ved en patentert prosess, dette er såkalte 

prosesspatenter.83 I legemiddelindustrien omfatter begrepet oppfinnelser hovedsakelig nye aktive 

ingredienser som har en terapeutisk funksjon til nye fremstillinger av eksisterende aktive ingredienser eller 

til nye måter å produsere en aktiv ingrediens.84  

 

Et viktig prinsipp er at patentet offentliggjøres og således er tilgjengelig for allmennheten.85 Dette betyr at 

oppfinnelsen skaper mulighet for videre utvikling for andre. Viten om at den eksklusive rettigheten er 

tidsbegrenset, har Kommisjonen lagt til grunn at vil oppmuntre patentinnehaveren til å lage nye 

oppfinnelser som igjen kan patenteres.86 Når et produkt introduseres på markedet har det i gjennomsnitt 

vært under utprøving i 12 år fra den aktive ingrediensen først ble oppdaget.87 Grunnen til at utprøvingen er 

                                                
77 EU-Kommisjonen, (2009),“Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report”, s. 95, premiss (252), eller se norsk lov 
om patenter (patentloven) av 15. desember 1967 nr. 9 § 40, eller dansk lov om patenter (patentloven) av 29. januar 
2019 nr. 90 § 40 
78 EU-Kommisjonen, (2009),“Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report”, s. 96, kildenote 163 
79 ibid 
80 Stenvik (2013), “Patentrett”, s. 16  
81 ibid, s. 280 
82 ibid  
83 EU-Kommisjonen, (2009),“Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report”, s. 95, premiss (251) 
84 ibid, s 100, premiss (259) 
85 Stenvik (2013), “Patentrett”, s. 27-28 
86 EU-Kommisjonen, (2009),“Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report”, s. 95, premiss (251-252) 
87 LMI, (2019), “Tall og Fakta 2019, Legemidler og helsevesen”, s. 9 
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langvarig er fordi man må ha tilstrekkelig kunnskap om legemidlets sikkerhet og effekt før det kommer ut 

på markedet, og for å tilfredsstille alle de regulatoriske krav som stilles til legemidler.88  

  

Når et legemiddels patent har utløpt, kan andre aktører inntre markedet ved å selge generiske kopier av 

originalproduktet. Dette kan en generisk produsent gjøre uten godkjennelse fra originalprodusenten. 

Generiske medikamenter er billigere enn originalmedikamenter fordi generiske produsenter ikke utvikler 

legemiddelet fra “bunnen”, og mange kostnader er derfor allerede blitt finansiert. Det vil si at generiske 

produsenter ikke har de samme kostnadene som orignalprodusenter. Dette kan for eksempel være 

forskning og utviklingskostnader, samt kostnader ved mislykkede forsøk i oppfinnelsesperioden.89  Siden 

det tar mange år å utvikle et legemiddel vil dette derfor svare til store omkostninger for oppfinneren. En 

konkurrent kan dermed tilby produktet til en mye lavere pris enn oppfinneren selv. Konsekvensen av dette 

er at oppfinneren kan bli drevet ut av markedet, og dermed vil også innovasjon forsvinne.90 Av denne 

grunnen har patentinnehaveren den eksklusive rettigheten til å kreve hvilken som helst pris for produktet i 

patentperioden. Ofte er denne prisen langt høyere enn innehaverens marginale produksjonskostnader.91 

  

For å markedsføre et legemiddel på markedet skal det søkes om markedsføringstillatelse fra det nasjonale 

patentkontoret i den respektive medlemsstat. De såkalte generiske kopiene er identiske kopier av 

originalmedikamentet. De inneholder samme kvalitet av den aktive ingrediensen, samme dosen til å 

behandle den samme type sykdommen og har identisk effekt på mennesker ved at de har tilnærmet lik 

effekt i deres sammensetning og produksjonsteknologi.92 Generiske selskaper vil normalt inntre markedet 

etter originalpatentets utløpt med en generisk versjon av legemiddelet, og dermed skape konkurranse i 

markedet. I denne situasjonen er konkurransen basert på pris og markedsføringsinnsats.93 Det kan legges 

til grunn at det da foreligger normale konkurransevilkår. Det vil derfor være nødvendig å se hvilken 

utstrekning immaterialretten påvirker konkurransehåndhevelsen. 

 

En immateriell rettighet er en eksklusiv rett som anerkjennes av myndighetene. Dens eksistens er ikke 

avhengig av noen avtale mellom selskaper, så den er ikke direkte omfattet av forbudet i artikkel 101. En 

immateriell rettighet kan imidlertid være gjenstand for en avtale mellom foretak, og en slik avtale kan 

                                                
88 ibid  
89 Mund, (2017), “Research Handbook on Intellectual Property and the Life Sciences”, s. 4  
90 EU-Kommisjonen, (2009), “Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report”, s. 95, premiss (251) og kildenote 161  
91 ibid, s. 96, premiss (252) 
92 Mund, (2017), “Research Handbook on Intellectual Property and the Life Sciences”, s. 3-4 
93 EU-Kommisjonen, (2009), “Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report”, s. 98, premiss (256) 
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forhindre, begrense eller fordreie konkurransen. Privilegiene knyttet til en eksklusivitet gjør immaterielle 

rettigheter unikt for det formålet.94 

2.4 I hvilken utstrekning påvirker immaterialretten konkurransehåndhevelsen? 

Både immaterialretten og konkurranseretten har til formål å skape insitamenter for innovasjon og fremme 

forbrukervelferd. Immaterialretten “belønner” oppfinneren med en enerett til utnyttelse av patentet der all 

konkurranse utelukkes. Motstridene har konkurranseregler til hensikt å eliminere 

konkurransebegrensninger. Immaterialretten og konkurranseretten er dermed viktige på hver sin måte. 

Utfordringen konkurransemyndighetene har er å skape en rettferdig balanse.  

 

Eneretten som oppstår som følge av patentrettigheten kan i utgangspunktet virke problematisk å forene 

med konkurranserettens formål om å hindre konkurransebegrensning og monopolsituasjoner. Dette er 

fordi patentsystemet ikke er designet for å avverge patentinnehaveren fra konkurranse. Det vil si at dersom 

andre produsenter bringer inn et konkurrerende produkt basert på sine egne oppfinnelser inn på markedet 

er ikke patentinnehaveren avverget fra slik konkurranse. Dette vil dreie seg om konkurranse fra produkter 

som ikke krenker et eventuelt patent. I legemiddelindustrien er konkurranse mellom patentsikrede 

medisiner for samme terapeutisk bruk mulig, idet generiske aktører kan komme inn på markedet. I følge 

flere originalprodusenter foregår nettopp en slik konkurranse for mange typer av medisiner.95   

 

Håndheving av konkurransereglene i EU foretas av både medlemsstatenes konkurransemyndigheter, 

nasjonale domstoler og Kommisjonen.96 Det er likevel Kommisjonen som er hovedaktør i håndhevelse av 

konkurransereglene, da konkurranserettslige tvister i EU blir avgjort her før de eventuelt kommer til 

Retten eller Domstolen. Kommisjonen kan behandle saker, pålegge bøter og forpliktelse til 

atferdsregulerende endringer.97 Dette kan de enten gjøre på eget initiativ, eller som følge av klage eller 

henvendelse fra nasjonale konkurransemyndigheter.98 Kommisjonen vil således først etterforske saken, og 

deretter involvere de aktuelle virksomheter, og komme med sin avgjørelse i saken.99 Avgjørelser foretatt 

av Kommisjonen kan etterprøves av EU-Domstolene, herunder Retten og Domstolen. Saken vil først gå til 

Retten, da Domstolen fungerer som en ankeinstans, og kun tar stilling til aktuelle rettsspørsmål.100 

                                                
94 T. Keeling, (2004), “Intellectual Property Rights in EU Law, Volume I: Free Movement and Competition Law”, s. 
309 
95 EU-Kommisjonen, (2009), “Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report” s. 97, premiss (254) 
96 Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 av 16.desember 2002 om gjennomførelse av konkurransereglene i traktatens 
artikkel 81 og 82, (2003), premiss 8 
97 ibid, premiss 12 
98 Kerse (2012) “EU antitrust procedure”, s. 18 
99 ibid, s. 319-320 
100 Kerse (2012), ”Kerse & Khan on EU antitrust procedure” s. 521 
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Det skal bemerkes at patentrettigheter i seg selv ikke er problematisk etter konkurranseretten.101 Retten har 

gjennom tidligere praksis gjort klart at patentrettigheters eksistens ikke utgjør konkurransebegrensning 

etter konkurranserettslige regler. Dette er likevel ikke til hinder for at utøvelse av patentrettigheter kan 

rammes av konkurranseretten. I Servier fremgår dette ved Rettens uttalte om at det ikke er utelukket at 

TEUF artikkel 101 finner anvendelse på den intellektuelle eiendomsrettighet i situasjoner der 

virksomheter har en samordnet bruk av et eller flere patenter, som kan føre til en situasjon, som kan 

beskrives ved hjelp av begrepene «avtaler mellom virksomheter», «vedtak innenfor sammenslutning av 

foretak» eller «samordnet praksis» etter betydningen i TEUF artikkel 101 (1).102  

 

Selv om det verken tilkommer Kommisjonen eller Retten å ta stilling til et patents gyldighet, er det 

imidlertid viktig at dets eksistens blir hensyntatt når det gjelder vurderingen av Unionens 

konkurranseregler. Selv om verken Retten eller Kommisjonen er kompetent til å fastslå rekkevidden av et 

patent, har Domstolen bemerket at instansene ikke kan ta avstand fra alle typer initiativ, dersom 

rekkevidden av patentet er relevant i forbindelse med vurderingen om brudd på TEUF artikkel 101 og 102 

foreligger.103 Det må således foretas en avveining mellom nødvendigheten av å sikre den intellektuelle 

eiendomsrettighet som er sikret ved art. 17 (2) i Charteret om Grunnleggende Rettigheter, og reglene som 

ivaretar den frie konkurranse i primærretten, nemlig TEUF art. 101 og 102 om konkurransebegrensende 

avtaler og misbruk av dominerende stilling.104  

 

Håndhevingen av patentet ligger innenfor patentrettens eksistens. Det vil si at man har rett til å inngå 

patentkrenkelsessøksmål. Et forlik kan ses som en forlengelse av retten til å håndheve, men likevel vil 

patentforliksavtalens innhold være utøvelse, og derfor gjenstand for kontroll av 

konkurransemyndigheter.105 Der det inngås forlik mellom partene i en patenttvist, må patentretten forenes 

med konkurranseretten. Det må foreligge en balansegang mellom behovet for at virksomhetene skal kunne 

inngå forlikavtaler, som er positiv for samfunnet, og risikoen for at forliksavtaler inngås i strid med 

konkurranselovgivningen. Ulovlige patentforliksavtaler vil føre til at ugyldige patenter opprettholdes, som 

videre vil medføre negative økonomiske konsekvenser for de offentlig budsjetter, særlig i 

legemiddelsektoren.106 

  

                                                
101 Stenvik (2013) “Patentrett”, s. 448 
102 Servier mot Kommisjonen (2018), Sak T-691/14, premiss 242 jf. Parke, Davis, and Co. v Probel, Reese, 
Beintema-Interpharm and Centrafarm, (1968), Sak 24/67, s. 100 
103 Servier mot Kommisjonen (2018), Sak T-691/14, premiss 244 
104 Servier mot Kommisjonen (2018), Sak T-691/14, premiss 245 
105 Lundbeck (2013), AT.39226, premiss 600 
106 Servier mot Kommisjonen (2018), Sak T-691/14, premiss 252 
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2.5 Hvorfor får patentforliksavtaler spesielt mye oppmerksomhet av 

konkurransemyndighetene? 

Alle patentforliksavtaler er forskjellige fordi de er inngått i sammenheng med legemiddelets spesifikke 

patenter. Avtalene er dermed fakta-spesifikke slik at både innholdet og vilkårene vil variere fra avtale til 

avtale.107   

  

Siden avtalene stammer fra en kommersiell sammenheng kan avtalene også reflektere partenes 

forhandlingsstyrke.108 Som de fleste andre kommersielle uenigheter vil partene ha en interesse i å avslutte 

den aktuelle tvisten, gjerne uten å gå rettens gang fordi det er kostbart, tidkrevende og resultatet kan være 

uforutsigbart. Legemiddelfirmaer anser derfor patentforliksavtaler som et alternativ istedenfor å føre en 

rettssak.109 Det skal imidlertid bemerkes at å inngå forlik er en lovlig og akseptert måte å avslutte en privat 

konflikt.110  

  

En type forliksavtale som Kommisjonen finner interessant å undersøke er “pay-for-delay” avtaler. 

Avtalene har derfor blitt overvåket i flere år gjennom overvåkningsrapporter som har til formål å forstå 

bruken av patentforliksavtaler i EU. Målet er å identifisere avtalene som forsinker generisk inntreden som 

er til skade for den europeiske forbrukeren, og som muligens kan være i strid med EUs konkurranselov.111 

Grunnen til at Kommisjonen fortsetter å undersøke omstendighetene er fordi forholdet mellom 

originalprodusenter og de generiske selskapene fortsatt byr på utfordringer.  

  

Som tidligere anført blir forliksavtaler delt inn i kategorier i Kommisjonens overvåkningsrapport.112 

Denne kategoriseringen er særlig viktig for den rettslige vurderingen av patentforlik fordi den viser hvilke 

avtalevilkår Kommisjonen anser som problematiske i utgangspunktet. Kategoriseringen omhandler, på den 

ene siden avtaler som ikke blir betraktet som problematiske, og på den andre siden avtaler som betraktes 

som problematiske, i forhold til konkurranseretten. Måten Kommisjonen angriper emnet på kan bli kalt for 

en “pay-for-delay-test”. Avtalene oppstiller to hovedkategorier; i) avtalen legger til grunn en begrensning 

på evnen til det generiske selskapet til å markedsføre sin egen versjon av legemiddelet, og ii) avtalen 

legger til grunn en verdioverføring fra originalprodusenten til det generiske selskapet.113  

  

                                                
107 EU-Kommisjonen, (2009), “Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report” s. 254, premiss (705-706) 
108 ibid, s. 254, premiss (705) 
109 ibid, s. 262, premiss (718) 
110 ibid, s. 255, premiss (707) 
111 EU-Kommisjonen, (2018), “8th Report on the Monitoring of Patent Settlements”, s. 1, premiss (1) 
112 ibid 
113 ibid, s. 3, Premiss (8) 
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Kommisjonen fremlegger deretter to typer av avtaler. Type-A avtaler begrenser ikke generisk inntreden og 

er derfor uproblematiske fordi de generiske selskapene kan markedsføre sitt eget generiske legemiddel på 

markedet under de betingelsene de selv ønsker. Type-B avtaler er avtaler som begrenser generiske 

inntreden. To underkategorier blir videre kategorisert under denne typen avtaler; B.I-avtaler omhandler 

avtaler som ikke inneholder en verdioverføring fra originalprodusenten til det generiske selskapet. B.II-

avtaler omfatter avtaler der en verdioverføring fra originalprodusenten til det generiske selskapet finner 

sted. En B.I-avtale blir i likhet med type A-avtaler sett på som uproblematisk i forhold til 

konkurranseretten i de fleste tilfeller.114 B.II-avtaler både begrenser markedsinntreden og inneholder en 

verdioverføring. Denne typen avtaler har derfor stor sannsynlighet for å være problematisk med 

konkurranseretten. Det er den sistnevnte avtaletypen denne oppgaven tar for seg.  

 
 

Figur 2.1.: Kategorisering av forliksavtaler115 

 

                                                
114 ibid, s. 4, Premiss (14-16) 
115 Egen fremstilling, med kildehenvisning til EU-Kommisjonen, (2018), “8th Report on the Monitoring of Patent 
Settlements” s. 5, premiss 18 og s. 8, premiss 29 
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Den åttende overvåkningen er den siste overvåkningen som Kommisjonen har publisert. Rapporten viser 

kun resultatene av undersøkelsen som ble gjort i perioden januar til desember 2016.116 Her ble 57 

originalprodusenter og 50 generiske selskaper spurt om å gi kopier av alle patentforliksavtaler som hadde 

blitt utført i EU.117 Det skal understrekes at rapporten er skrevet fra et konkurranserettslig perspektiv, og 

stiller ikke spørsmål ved patentsystemet og prosedyren for tildeling av patenter.118 Rapporten inneholder 

ingen videre utredning av hvordan man skal ta stilling til forliksavtalene. Det vises kun til at en vurdering 

av de spesifikke fakta i hver enkelt sak skal foretas.119 Dette belyser at konkurransemyndighetene er 

oppmerksomme på hvilke forliksavtaler som blir inngått, men at det er nødvendig å undersøke videre 

hvordan man skal ta stilling til slike avtaler, spesielt dersom de inneholder en omvendt betaling.  

  

En omvendt betaling vil nemlig være spesielt mistenkelig når den foreligger som ledd i en forliksavtale.120 

Eksistensen av en slik betaling skaper en mistanke om at forliket er støttet på forlikspartenes anerkjennelse 

av det pågjeldende patents gyldighet.121 Imidlertid kan ikke kun den omstendighet at en omvendt betaling 

har funnet sted, være tilstrekkelig til å konkludere at det foreligger et konkurransebegrensende formål. Det 

er nemlig ikke utelukket at noen former for omvendt betaling kan være berettiget, når de finnes i form av 

en integrert del av forliket i en pågjeldende tvist.122  

 

I Lundbeck-dommen ble det uttalt av Kommisjonen at tvister knyttet til patentrettigheter kan være 

vanskeligere å forutse utfallet av, enn i saker knyttet til fast eiendom og løsøre.123 Risikoen ved rettssaker 

er altså som regel større i slike saker. Kommisjonen oppstiller to årsaker til at de mener at dette er 

tilfellet.124 Et patent krever at oppfinnelsen oppfyller nyhetskravet, har oppfinnelseshøyde og kan utnyttes 

industrielt.125 Disse vilkårene kan være kompliserte å vurdere.  For det andre trekker Kommisjonen frem at 

prosessen rundt en patentsøknad hovedsakelig kun gjelder mellom patentsøkeren og patentkontoret. Det er 

først i etterkant av patentmeddelelsen at tredjeparter kan utfordre patentet fullt ut. Dette er en prosess som 

kan ta flere år.126 Uforutsigbarheten dette medfører gjør at det kan være mer attraktivt å inngå forlik i 

patenttvister, enn det er i tvister knyttet til for eksempel fast eiendom. 

  

                                                
116 ibid, s. 2, Premiss (6) 
117 ibid, s. 5 Premiss (19) 
118 ibid, s. 3, Premiss (8) 
119 ibid, s. 14, premiss (47) 
120  Servier mot Kommisjonen (2018), Sak T-691/14, Premiss 263 
121  Servier mot Kommisjonen (2018), Sak T-691/14, Premiss 264 
122  Servier mot Kommisjonen (2018), Sak T-691/14 Premiss 265 
123 Lundbeck (2013), AT.39226, premiss 76 
124 ibid 
125 Dansk lov om patenter (patentloven) av 29. januar 2019 nr. 90 § 1 og 2  
126 Lundbeck (2013), AT.39226, premiss 76 
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2.6. Når kan “pay-for-delay” avtaler være lovlig etter TEUF artikkel 101? 

“Pay-for-delay” avtaler har blitt omtalt som en overtredelse av TEUF art. 101. Bestemmelsen inneholder 

tre ledd. Første ledd angir forbudet, som i utgangspunktet dekker avtaler, vedtak og praksis som begrenser 

konkurransen. Andre ledd angir konsekvensene av brudd på forbudet, som innebærer at en avtale som er 

konkurransebegrensende etter art. 101 (1) automatisk blir ugyldig.127 Domstolene har imidlertid fastslått at 

ugyldigheten kun berører de klausulene i avtalen som berører handel. Avtalen i sin helhet vil kun bli 

ugyldiggjort dersom de forbudte klausulene ikke kan skilles fra resten av avtalen.128 

  

Bestemmelsen tredje ledd er en unntaksbestemmelse. Dette innebærer at forbudet ikke gjelder på avtaler, 

beslutninger og samordnet praksis som oppfyller visse betingelser. Dette betyr i praksis at avtalen må være 

konkurransefremmende.129  

 

Betingelsene for unntaksbestemmelsen i art. 101 (3) er kumulative, og alle må dermed være oppfylt for at 

avtalen skal falle inn under bestemmelsen. 

Positivt kreves: 

1.          At de bidrar til å forbedre produksjonen eller fordelingen av varene eller til å fremme 

den teknologiske eller økonomiske utvikling, og 

2.          At de sikrer forbrukerne en rimelig andel av fordelene herved.130  

  

Negativt kreves: 

3.          At det ikke pålegges de pågjeldende virksomheter begrensninger, som ikke er 

nødvendige for å nå disse mål, og 

4.          At det ikke gis i disse virksomheter mulighet for å utelukke konkurransen for en 

vesentlig del av de pågjeldende varer.131 

  

Til slutt krever unntaksbestemmelsen at et konkurranseminimum opprettholdes, og at markedsstrukturen 

som helhet må medtas i betraktningen.132 

 

                                                
127 T. Keeling, (2004), “Intellectual Property Rights in EU Law, Volume I: Free Movement and Competition Law”, 
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Imidlertid kan det se ut til at disse vilkårene sjeldent viser seg å være oppfylt ved “pay-for-delay” avtaler, 

da de har blitt vurdert til å være formålsovertredelser. Den praktiske muligheten for å dra nytte av et 

individuelt unntak etter TEUF art. 101 (3), er åpen for både virkning, og i det minste i teorien, 

formålsovertredelser.133 Imidlertid blir formålsovertredelser sjeldent vurdert i praksis til å ha noen større 

positive effekter på konkurransen, og derfor usannsynlig medføre større effektivitetsgevinster.134 En avtale 

kan fortsatt ha et restriktivt formål, selv om den også har noen legitime mål.135 

 

Kommisjonen har fastslått at noen former for forliksavtaler kan være uproblematiske. Dette gjelder;  

i) når betalingen er knyttet til patentenes styrke slik den blir oppfattet av partene,  

ii) betalingen er nødvendig for å oppnå en akseptabel og velbegrunnet løsning for begge parter, og  

iii) betalingen medfører ikke begrensninger som har til hensikt å utsette generiske legemidlers inntreden 

på markedet.136  

 

Den første formen for uproblematiske forliksavtaler i legemiddelindustrien kan imidlertid fremstå som litt 

uklar. Det kan hevdes at enhver avtale vil være knyttet til et patents styrke slik de blir oppfattet av partene, 

hvis ikke ville det ikke vært noen grunn til å inngå en avtale. Kommisjonen fastslår at betalingen kan være 

en indikasjon på et patents styrke.137 I tillegg blir ikke avtalene vurdert ut fra isolerte vilkår, men 

vurderingen av hvorvidt de er konkurransebegrensende eller ikke, baseres på en helhetsvurdering. Derfor 

vil ikke partenes oppfattelse av om et patent er gyldig eller ikke, være den eneste faktoren i vurderingen. 

Det skal også bemerkes at dersom partene er enig om at patentet er sterkt, vil det være tvilsomt at en 

originalprodusent vil ha et insentiv til å foreta en unormalt høy betaling. Dette trekker i retning av at det er 

lite sannsynlig at den første formen for uproblematisk forliksavtale dukker opp i praksis. Imidlertid kan 

det tenkes tilfeller der en originalprodusent er ekstremt risikovillig, fordi den ikke under noen 

omstendigheter vil risikere å miste sin ekslusivitetsperiode, at den likevel betaler en høy sum, for å være 

sikker på at patentet ikke erkjennes ugyldig i en eventuell rettssak. 

Den andre og tredje formen Kommisjonen fremlegger som uproblematiske forliksavtaler kan støttes opp 

av avtalen mellom Lundbeck og det generiske selskapet Neloab. Den generiske produsenten Neolab 

lanserte en generisk versjon av citalopram i Storbritannia i 2002. Etter lanseringen innvilget Lundbeck 

                                                
133 Matra Hachette mot Kommisjonen (1994), Sak T-17/93, Premiss 48, se også “Guidelines on the application of 
Article 81(3) of the Treaty,” premiss 20. 
134 Jones & Sufrin,  (2011)  EU Competition Law – Text, Cases, and Materials, s. 193, se også “Guidelines on the 
application of Article 81(3) of the Treaty”, premiss. 46 og 76. 
135 Beef Industry Development and Barry Brothers (BIDS), Sak C-209/07 (2008), premiss 21, samt sitert rettspraksis 
. 
136 Lundbeck mot Kommisjonen (2016), Sak T-472/13, premiss 350 
137 ibid, premiss 352 
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patentkrenkelsessøksmål, og Neloab fremmet til gjengjeld motkrav om at Lundbecks krystalliseringspatent 

var ugyldig.138 I påvente av rettssaken inngikk partene en avtale som inneholdt en omvendt betaling til 

fordel for Neolab. Neolab aksepterte å ikke kreve erstatning ved de kompetente rettsinstanser, mens 

Lundbeck i en viss periode avstod fra å gjøre noen patentkrav gjeldende.139 Lundbeck forpliktet seg til å 

betale erstatning hvis patentet ble funnet ugyldig. I følge Lundbecks interne dokumenter var det 90% 

mulighet for at patentet ble funnet ugyldig140, derfor valgte Lundbeck å inngå forlik.  

Lundbeck gikk dermed med på å betale Neolab de påførte skader for året de ble forhindret i å selge 

generisk citalopram, og frigjorde Neolab fra alle krav i henhold til patenter fra tidligere og fremtidige salg 

frem til 2004, samt forbeholdt seg patentrettighetene for perioden deretter. Neolab fra sin side, trakk sine 

erstatningskrav overfor Lundbeck.141 Avtalen ble ansett uproblematisk fordi den ikke hadde til formål å 

begrense generisk inntreden, den gjaldt kun i påvente av rettssaken mellom Lundbeck og Lagap 

Pharmaceuticals Inc., og hadde til formål å løse tvisten mellom Lundbeck og Neolab.142  

Et annet tilfelle der en omvendt betaling ikke ble ansett som konkurransebegrensende, var avtalen mellom 

Servier og Krka. Det ble hevdet av Kommisjonen at de omvendte betalingene ikke bare omhandlet direkte 

monetære betalinger, men også gjennom «side-deals» som var et kjerneelement i Serviers  kompliserte 

strid med med de generiske selskapene. 

Retten poengterte at eksistensen av en «side-deal», eller tilleggsavtale, sannsynligvis vil være en alvorlig 

indikasjon på samtykke til ikke å konkurrere, og dermed også en indikasjon på en formålsovertredelse 

etter artikkel 101 (1). Det ble således bemerket av Retten at slike tilleggsavtaler har en risiko til å fungere 

som et redskap for å skjule verdioverføringer fra patentinnehaveren til den generiske produsenten, ved å 

inngå en kompleks avtale for å stimulere det generiske selskapet til å akseptere klausuler som inneholder 

forbud mot markedsføring og utfordring av patentet.143 Dette er grunnen til at Retten bekreftet at 

eksistensen av en «side-deal» kombinert med et patentoppgjør som inkluderer restriktive klausuler, utgjør 

en alvorlig indikasjon på at det foreligger en omvendt betaling.144  

 

En «Side-deal» ble av Retten definert som vanlige handelsavtaler som er knyttet til patentavtalen, og som 

inkluderer klausuler som har en restriktiv karakter.145 En forbindelse mellom en “side-deal” og en 
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forliksavtale kan enten være lovlig eller midlertidig, og er en indikasjon på at avtalen faktisk er en “del av 

den samme pakken”.146 En midlertidig forbindelse eksisterer der to ulike avtaler er inngått på samme dag, 

og den juridiske forbindelsen eksisterer der “side-dealen” er betinget av at partene inngår forliksavtalen.147 

En tredje form for forbindelse kan også eksistere dersom Kommisjonen er i stand til å bevise at de er 

uatskillelige.148 En tidsmessig eller juridisk kobling mellom de to avtalene kan anses som en indikasjon på 

at de var gjenstand for en felles forhandling, og dermed lovlig.149 

Noe veldig bemerkelsesverdig i Servier-saken er det klare unntaket som Retten gjorde for lisensavtaler, og 

fant at de ikke i prinsippet faller under kategorien mistenkelige «side-deals».150 I tillegg til patentoppgjøret 

mellom Krka og Servier, hadde partene også inngått en lisensavtale der Krka fikk tillatelse til å 

markedsføre produkter fra perindopril-patentet til Servier, begrenset til området Tsjekkia, Ungarn, 

Litauen, Latvia, Polen, Slovakia og Slovenia. Som motytelse skulle Servier få en royalty på 3% av Krka´s 

nettoomsetning.151 Servier kjøpte dessuten også to patentsøknader fra Krka, mot 30 millioner euro.152  

Kommisjonen hevdet i sin vurdering av saken at både forliksavtalen og lisens- og tildelingsavtalene 

mellom Krka og Servier utgjorde brudd på TEUF artikkel 101 etter enten formål eller virkning.153 Avtalen 

om at Krka tildelte sin teknologi til gjengjeld for 30 millioner euro, kan anses som en skjult 

verdioverføring, da Krka ble underlagt de restriktive klausulene i forliksavtalen.154 

Retten mente på den annen side at siden avtalene hadde blitt inngått to måneder etter forliksavtalen, var 

det ingen midlertidig forbindelse. Kommisjonene hadde heller ikke bevist eksistensen av en juridisk 

kobling mellom de to avtalene, eller at de på annen måte var uatskillelige.155 Det har også blitt observert at 

Kommisjonen selv har klargjort at det faktisk ikke var noen kobling mellom lisens- og forliksavtalene i sin 

avgjørelse.156 Retten bemerket også at en bevilling av lisens kan fungere som en passende løsning for å 

ende en tvist; det å knytte en lisensiering og en forliksavtale vil være berettiget fordi lisensavtalen vil være 

basert på anerkjennelsen av patentets gyldighet, og dermed bekrefter legitimiteten til 

patenteringsavtalen.157  
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148 Servier mot Kommisjonen, sak T-691/14,  premiss 798 
149 ibid, premiss 799 
150 ibid, premiss 943-963 
151 Periondopril, Servier (2014), AT.39612, premiss 907-911 
152 ibid, premiss 923-928 
153 ibid, premiss 1804-1859 
154 Periondopril, Servier (2014), AT.39612, premiss 1670 
155 Servier mot Kommisjonen (2018) Sak T-691/14, premiss 1057 
156 ibid, premiss 1050 med henvisning til Kommisjonens avgjørelse Periondopril (Servier), AT.39612, premiss 1678 
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Ifølge Retten er byrden på Kommisjonen til å stole på andre indikasjoner for å fastslå at lisensavtalen ikke 

ble inngått under normale markedsforhold, og at den ble brukt som et middel til å skjule en omvendt 

betaling.158 Retten vektla at det i tilknytning til en lisensavtale skjer en overføring av verdi begge veier; fra 

originalprodusenten til generisk selskap, siden sistnevnte kan komme inn i markedet uten risiko, og 

omvendt gjennom betaling av en royalty.159 Retten fastslo således at byrden lå på Kommisjonen for å 

bevise at royaltyen var unormalt lav, og at lisensavtalen innebar en omvendt betaling.160 Dette understreket 

at avviket fra de normale markedsforholdene måtte være mer betydelig for å etablere den grad av skade 

som er tilstrekkelig for å kunne kvalifiseres som en begrensning av konkurransen som en 

formålsovertredelse.161 

Retten fastslo at Kommisjonen ikke tilstrekkelig hadde bevist at 3% royalty på Krka´s netto salg var 

unormalt lavt, og dermed ble en konkurransebegrensning ikke tilstrekkelig fastslått.162 I denne forbindelse 

skal det bemerkes, at siden Kommisjonen ikke fikk gjennomslag for at de konkurransebegrensende 

klausulene i avtalene i kombinasjon med de påståtte tilleggsavtaler (“side-deals”) utgjorde en 

formålsovertredelse, ville de vise at avtalene var konkurransebegrensende ut fra en virkningsanalyse. 

Retten fant det imidlertid ikke bevist at Krka ved fravær av avtalene, sannsynligvis ville kommet inn i 

markedet med sine generiske produkter. Retten mente at siden Krka hadde anerkjent patentets gyldighet i 

forliksavtalen, var det ikke sannsynlig at Krka ville ha kommet inn i markedet selv med risiko.163 Avtalene 

mellom Servier og Krka utgjorde således ingen konkurransebegrensning med virkning.  

Det kan også vurderes om lisensavtalen som ga Krka tillatelse å markedsføre produkter fra perindopril-

patentet til Servier i 7 medlemsland, er en markedsoppdelingsavtale som er ulovlig etter TEUF art. 101. 

Dette vil dreie seg om sondringen mellom de syv landene Krka har tillatelse til å markedsføre på den ene 

siden, og på den annen side de 18-20 resterende medlemsstater.164 Imidlertid var ikke Servier utelukket 

eller ekskludert fra markedene i de syv landene.165 Servier og Krka konkurrerte mot hverandre, og dermed 

var ingen deler av markedet forbeholdt Krka under avtalen.166 Derfor kan det ikke trekkes en konklusjon 

om at markedsdeling foreligger i dette tilfellet.  

Det skal også bemerkes at lisensavtalen i disse syv medlemsland muliggjorde et generisk selskap, som var 

en konkurrent til en originalprodusent, til å komme inn, eller forbli på markedet. Det kan derfor hevdes at 
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dette hadde en positiv innvirkning på konkurransen, sammenlignet med situasjonen før avtalen.167 Dette er 

fordi  kompetente myndigheter nettopp hadde bekreftet at et viktig patent var gyldig, og det var således en 

betydelig risiko for at det generiske produktet hadde vært patentkrenkende.168 På den annen side, kan det 

stilles spørsmålstegn ved om Servier tillot markedsinntreden av Krkas generiske produkter i de syv 

medlemslandene, for at de ikke skulle komme inn i de resterende 18-20 medlemslandene, som kanskje 

kunne anses for mer lukrative for Servier. Imidlertid er det vanskelig å fastslå dette, da det ikke foreligger 

informasjon som understøtter dette resonnementet. 

De omtalte sakene belyser at en omvendt betaling ikke alltid utgjør en konkurransebegrensning. En avtale 

der en omvendt betaling følger av partenes oppfatning av et patents styrke, vil aldri være en type avtale, 

der et slikt moment kan stå alene. Det er som regel flere momenter som må tas med i betraktning. Det 

avgjørende elementet er at forliksavtalen ikke har til formål å forsinke generisk inntreden, men kun avgjør 

en tvist mellom partene.169 Dette var etter Rettens oppfatning tilfellet i avtalen mellom Lundbeck og 

Neolab, og Krka og Servier.  

 

2.7 Kan «pay-for-delay» avtaler anses som en formålsovertredelse? 

Et viktig spørsmål i disse sakene er hvorvidt “pay-for-delay” avtalene kan anses som formålsovertredelser 

slik som Retten har vedtatt. For å besvare dette, må det først redegjøres for hva som skal til for at det 

foreligger en formålsovertredelse. 

 

TEUF art. 101 er den grunnleggende bestemmelsen som forbyr konkurransebegrensende avtaler. Det er 

således en forbudsbestemmelse.170 Formålet med art. 101 er å forhindre konkurransebegrensende 

samarbeid mellom konkurrenter. Artikkelen identifiserer tre former for samarbeid: 

1. avtaler mellom foretak; 

2. beslutninger fra sammenslutninger av selskaper; og 

3. samordnet praksis mellom foretak. 

  

For at en avtale skal fanges opp av artikkel TEUF art. 101, må to vilkår være oppfylt: 

(1) det må ha som formål eller virkning å forhindre, begrense eller fordreie konkurranse; 

(2) det må påvirke handelen mellom medlemsstatene. 
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En avtale kan både ha til formål og/eller virkning å begrense konkurransen.171 I følge Domstolens praksis 

følger det at: 

”[f]or at en aftale kan anses for at have et konkurrencebegrænsende formål, er det tilstrækkeligt, at den 

kan påvirke konkurrencen negativt«, og at aftalen »[m]ed andre ord […] blot i det konkrete tilfælde og 

under hensyntagen til den pågældende retlige og økonomiske sammenhæng [skal] kunne hindre, begrænse 

eller fordreje konkurrencen inden for det indre marked”.172 

 

Dersom avtalen er klart konkurransebegrensende, og har til formål å hindre, begrense eller fordreie 

konkurransen på det indre marked, vil det ikke være nødvendig å vurdere dens faktiske virkning på 

markedet.173 Undersøkelsen av en slik avtale vil derfor først ta for seg hvorvidt avtalens formål etter sin art 

er konkurransebegrensende, og hvis dette ikke klart kan påvises, vil undersøkelsen fortsette ved å se på 

avtalens konkurransebegrensende følger, og hvorvidt disse virkninger fører til at konkurransen blir 

hindret.174  

 

I tilfeller der effekten av avtalen ikke innebærer en betydelig ”merkbar” virkning på konkurransen, vil den 

imidlertid ikke rammes av TEUF art. 101. Dette følger av bagatellmeddelelsen. Dette kommer ikke til 

uttrykk ut fra bestemmelsens ordlyd, men ble bestemt ut fra rettspraksis. I völk mot Vervaecke-dommen 

fastslo EU-Domstolen at en avtale ikke omfattes av TEUF art. 101, dersom den kun i ubetydelig omfang 

påvirker markedet.175 Dette gjelder imidlertid ikke dersom avtalen har konkurransebegrensende formål.176  

 

I det følgende vil bli undersøkt om “pay-for-delay” avtaler har karaktertrekkene som skal til for at det 

foreligger en formålsovertredelse. Dersom “pay-for-delay” avtaler anses som formålsovertredelser, gjør 

Retten det således lettere for seg selv, ved at de ikke behøver å undersøke avtalens faktiske virkninger på 

konkurransen.  

 

Som tidligere nevnt, kan det å anvende en forliksavtale for å avslutte tvist, samt innsette klausuler som 

forbyr markedsføring og utfordring av et patent, i prinsippet være rimelig.177 Ofte kan slike forliksavtaler 

ha positive effekter for begge parter i en tvist, og gjør det mulig å foreta en mer effektiv fordeling av 
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ressurser, enn hvis saken skulle avgjøres ved domstolene. Det krever mange ressurser med store rettssaker 

og derfor er det dyrt for samfunnet.178  

 

For å avgjøre om forliksavtalene i Servier hadde konkurransebegrensende formål eller ikke, ble det foretatt 

en individuell analyse av de faktiske omstendighetene i alle avtalene. Kommisjonen fant tre momenter 

som skulle analyseres.179 Retten undersøkte også disse kriteriene, som de viktigste momenter i 

vurderingen om hvorvidt avtalene kunne anses som formålsovertredelser.180 Kriteriene som ble brukt for å 

identifisere hvorvidt hver avtale har potensiale til å begrense konkurransen ut fra sin natur var; 

  

1.   Det generiskproduserende selskapet, og det originalmedisinproduserende skal i det minste 

være potensielle konkurrenter 

2.   Det generiskproduserende selskapet i avtalen må ha forpliktet seg til i avtalens løpetid å 

begrense sine selvstendige bestrebelser på å markedsføre et generisk produkt på et eller 

flere markeder i EU 

3.   Avtalen må innebære en verdioverførsel fra det originalmedisinproduserende selskap, som 

i betydelig grad fjerner det generiskproduserende selskap insitament til selvstendig å søke 

å komme inn på et eller flere markeder i EU med et generisk produkt.181  

  

Dette er kriterier som relaterer seg spesifikt til legemiddelindustrien, og det vil derfor bli undersøkt 

hvorvidt disse er egnet og tilstrekkelig til å fastslå at en formålsovertredelse foreligger ved “pay-for-delay” 

avtaler. Alle kriteriene har blitt diskutert i sakene om “pay-for-delay” avtaler av Kommisjonen og Retten i 

både Servier og Lundbeck. Undersøkelsene utført av Kommisjonens både i Pharma Sector Inquiry (2009) 

og “8th Report on Monitoring of Patent Settlements” kan også gi en pekepinn for forståelsen av begrepene 

i kriteriene, selv om rapporten ikke er juridisk bindende.182  

 

Det hevdes dermed at en “pay-for-delay” avtale vil være i strid med konkurransereglene dersom et 

generiskproduserende selskap, som er en faktisk eller potensiell konkurrent til et 

originalmedisinproduserende selskap, sier seg enig i å begrense sin evne og sitt insitament til å konkurrere 

på markedet til gjengjeld for en verdioverførsel. Dette kan være i form av en utbetaling av et betydelig 

pengebeløp, eller et annet vesentlig insitament. Dette anses som et beløp som er betalt for at en 
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generiskproduserende aktør skal holde seg ute av markedet, heller enn et beløp som er betalt fordi partene 

har vurdert patentet som solid.183 Således, kan dette ha konkurransebegrensede formål i strid med TEUF 

artikkel 101. 

I legemiddelindustrien vil analysen «etter objekt», altså formålsanalysen, ta sikte på å undersøke om 

avtalene faller innenfor den problematiske B.II-kategorien. Dette innebærer en analyse av avtalens 

faktiske innhold, samt målene i avtalen, sammenholdt med partenes intensjoner. Dette skal være 

grunnlaget for å fastslå hvorvidt verdioverføringen fra opphavsselskapet var knyttet til de generiske 

selskapenes forpliktelse om å holde seg ute av markedet, og derav utgjorde eksklusjonsbetalinger.184  

 

2.7.1 Hva ligger i begrepet potensiell konkurranse? 

Forbudet i TEUF art. 101 (1) gjelder bare sektorer som er åpne for konkurranse.185 Det betyr at i 

vurderingen om hvorvidt en avtale er konkurransebegrensende eller ikke, må det tas hensyn til ikke kun 

eksisterende konkurrenter som er aktive på markedet, men også om avtalen begrenser potensiell 

konkurranse.186 Det er fastslått av rettspraksis at for å avgjøre hvorvidt en virksomhet kan kvalifiseres som 

en potensiell konkurrent, må det påvises at det ville ha vært “reelle og konkrete muligheter” for 

virksomheten å komme inn i markedet, og konkurrere med eksisterende konkurrenter uten tilstedeværelse 

av en avtale.187 Videre vil virksomheten ikke bli betraktet som en potensiell konkurrent med mindre den 

har en “økonomisk holdbar strategi” for å komme inn på markedet.188 En virksomhets egne intensjoner om 

å komme inn i markedet kan være av relevans for vurderingen om potensiell konkurranse foreligger, men 

intensjonens relevans må samsvare med virksomhetens faktiske evne til å oppfylle denne intensjonen om 

markedsinntreden.189 Det må således være mulig å bevise at det ikke foreligger uoverkommelige barrierer 

som hindrer virksomhetens mulighet til å komme inn i markedet.190 Det er dermed en viktig vurdering å 

undersøke om et foretak har evne til inntre på markedet, heller enn dens planer om dette.191 
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Videre må også tidspunktet for inntreden tas i betraktning vedrørende avgjørelsen om et foretak er en 

potensiell konkurrent. Det følger av fast rettspraksis at det må foreligge faktiske bevis eller en analyse av 

markedets struktur, for å bevise at den aktuelle virksomheten kan komme inn i markedet “tilstrekkelig 

hurtig”.192  

For å avgjøre når potensiell konkurranse foreligger, vil det vurderes hva som har blitt vektlagt i de nevnte 

avgjørelser, og således undersøke om særlige forhold gjør seg gjeldende i legemiddelindustrien. 

I Lundbeck-avgjørelsen kommer kriteriet om potensiell konkurranse til uttrykk når Retten mener at 

Kommisjonen bør kontrollere hvorvidt, dersom avtalen som de undersøker ikke hadde blitt inngått, 

foreligger reelle og konkrete muligheter for at denne virksomheten kunne inntre på markedet og 

konkurrere med de selskapene som allerede er etablert.193 Denne inntreden skal som nevnt skje raskt nok 

til at trusselen om en potensiell inntreden legger begrensninger på markedsdeltakernes atferd.194  

De reelle og konkrete mulighetene som ble fastslått i Lundbeck-dommen inneholdt blant annet de 

betydelige investeringene og innsatsen som de generiske selskapene allerede hadde gjort for å forberede 

sin inntreden i markedet, samt den omstendigheten at Lundbeck betalte de generiske selskapene store 

summer for å holde dem utenfor markedet i løpet av avtaleperioden, som talte for at selskapene var 

potensielle konkurrenter. Dette ble vektlagt fordi de generiske selskapene ble oppfattet som en  trussel for 

saksøkeren, og fordi de utøvde et konkurransepress på deres markedsposisjon.195 Flere momenter ble også 

vektlagt i analysen, og vil bli behandlet nedenfor.  

 

I analysen av Servier utledet Kommisjonen og Retten, vedrørende potensiell konkurranse, en rekke 

konkrete opplysninger om de aktuelle selskaper. Dette omhandlet blant annet deres produksjonskapasitet 

og varebeholdninger, deres handelsavtaler, innsats for å oppnå markedsføringstillatelse, samt deres 

søksmål mot Servier, at de hadde enhver reell og konkret mulighet for inntre på markedet. En slik utførlig 

analyse, som er basert på individuelle opplysninger om de angivelige potensielle konkurrenter, er 

karakteristisk for undersøkelsen av deres reelle og konkrete muligheter for å inntre på markedet.196 Både i 
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Lundbeck og Servier ble det bestemt av Retten at Kommisjonen hadde rett i å fastslå at de generiske 

selskapene var potensielle konkurrenter.197  

Det er viktig å bemerke at potensiell konkurranse kan eksistere i et marked før utløpet av et patent, og at 

patentgyldighet ikke utelukker om det foreligger potensiell konkurranse. Dette er med mindre den 

kombineres med funn av et brudd på patentrettigheter av de generiske medikamentene.198 Muligheten for 

at generiske selskaper kan utfordre originalprodusenters patent(er) kan være en indikator for potensiell 

konkurranse i legemiddelindustrien. 

Analysen av potensiell konkurranse er imidlertid i høy grad basert på det faktum at eksisterende 

prosesspatenter ikke var uoverkommelige barrierer for de generiske selskapenes evne til å komme inn på 

markedet. Med tanke på at et patent gir en eksklusiv rettighet, og en antakelsen om at patentrettigheter 

også gjelder i konkurranserettslige saker, kan man imidlertid stille spørsmålstegn ved hvor “reelle og 

konkrete” muligheter et generisk selskap faktisk har til å komme seg inn i markedet. 

På avtaletidspunktet da forliksavtalene ble inngått, var alle molekylpatenter som dekker medikamentet 

utløpt, og begge originalprodusentene hadde kun prosesspatenter som beskyttet noen av medikamentets 

produksjonsmetoder. Til tross for disse prosesspatentene, ble det av Kommisjonen argumentert for at 

generiske selskaper fortsatt ville ha mulighet til å lansere en generisk versjon av et medikament, ved å 

finne andre produksjonsmetoder som ikke ville krenke eksisterende prosesspatenter.199 Formodningen om 

patentgyldighet ble imidlertid anerkjent, men det forhindret ikke anerkjennelsen av at potensiell 

konkurranse fant sted.200 Det ble erklært av Kommisjonen at antakelsen om patentgyldighet ikke er 

ensbetydende med at generiske fremstillinger krenket patentene - for å bevise en slik påstått overtredelse, 

må patentinnehaveren anlegge krenkelsessak for å bevise dette.201 Det ble således hevdet at så lenge de 

generiske selskapene har mulighet til å utfordre gyldigheten av de originale patentene, kan disse patentene 

ikke anses som uoverkommelige hindringer for markedsinntreden.202   

 

I begge sakene angående Lundbeck og Servier hadde de generiske selskapene allerede vært involvert i 

rettslige handlinger eller tvister angående originalpatentene, som forsvar mot anklage om patentkrenkelse, 

                                                
197 General Court of the European Union, press release No 194/18 regarding Judgment T- 691/14, Servier and others 
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eller motkrav for å ugyldiggjøre patenter. Dette kan også være et uttrykk for potensiell konkurranse fra 

generiske selskaper, idet det kan belyse deres hensikt om å komme inn på markedet, og evnen til å utøve 

konkurransepress.203  

 

I tillegg kan partenes egne oppfatning ut fra hva de uttrykte i intern dokumentasjon, være av betydning. 

Partenes egne oppfatning avdekket at det forelå tvil fra både originalprodusentene og de generiske 

virksomhetene, om hvorvidt prosesspatentene var gyldig eller krenket.204 I Lundbeck hadde de til og med 

internt gjort en vurdering om at det var 60% risiko for at en domstol ville finne prosesspatentene ugyldig. 

Videre hadde de generiske aktørene i Lundbeck-saken omtalt prosesspantene som “High School 

chemistry”, og det var av deres oppfatning at de ikke krenket patentene, og dersom dette var tilfelle, kunne 

de endre til en metode som ikke ville krenke patentet. 205 Det skal også bemerkes at både Lundbeck og 

Servier selv erkjente at det fantes andre faktiske muligheter for å produsere medikamentene, uten å krenke 

de eksisterende prosesspatentene.206 Basert på dette kan slutningen om at partene selv anså de generiske 

selskapene som potensielle konkurrenter påberopes, noe som trekker i retning av at potensiell konkurranse 

faktisk foreligger.  

 

På den annen side, kan det argumenteres for at generiske aktører i legemiddelindustrien ikke kan anses 

som potensielle konkurrenter til originalprodusenter, når selskapene ikke har tilegnet seg 

markedsføringstillatelser. Det kan vurderes om dette kan betraktes som en uoverkommelig hindring for 

markedsinntreden, som da vil tale mot at potensiell konkurranse foreligger. Imidlertid kan en generisk 

virksomhet ha en “reell og konkret mulighet” til å komme inn i markedet, selv om de ikke har tilegnet seg 

markedsføringstillatelser. I så tilfelle må det være en forutsetning at de generiske selskapene forsøker å 

tilegne seg regulatoriske godkjenninger, som faktisk var tilfellet i sakene om Lundbeck og Servier.207 

Eksistensen av en søknad om markedsføringstillatelse, samt at generiske aktører kan delta aktivt i en 

søknadsprosedyre kan belyse at en generisk virksomhet utøver konkurransepress.  

 

Videre må det bemerkes at patentene som var gyldige i de respektive saker,  kun var prosesspatenter, og 

dermed har generiske virksomheter flere mulige måter å komme inn på markedet ved tidspunktet for en 

eventuell patentforliksavtale. Et generisk selskap kan for eksempel lansere sitt produkt, selv med en risiko 

for å møte anklager om patentkrenkelse av originalprodusenter.208 Imidlertid vil bevisbyrden i slike 

                                                
203 Lundbeck (2013), Sak AT.39226, premiss 633 og Perindopril, Servier (2014),  premiss 1179 
204 Lundbeck (2013), Sak AT.39226, premiss 634 og Perindopril, Servier (2014), premiss 1172  
205 Lundbeck (2013), Sak AT.39226, premiss 627 og 1038 
206Lundbeck (2013), Sak AT.39226,  premiss 634 og Perindopril, Servier (2014),  premiss 1169  
207 Lundbeck (2013), Sak AT.39226, premiss 1038 og Perindopril, Servier (2014), premiss 1181 
208 Lundbeck mot Kommisjonen (2016), sak T-472/13, premiss 128  
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tilfeller skifte til originalprodusenten. Dette er for å vise at problemer som eventuelt oppstår er objektivt 

begrunnet som forhindring av en innvilget markedsføringstillatelse.209 Etter Lundbeck sin vurdering var 

dette spesielt vanskelig å bevise overfor prosesspatenter.210  

 

Det fremgår at det ikke har noe å si, for at det skal foreligge en potensiell konkurranse, at patentene hadde 

en risiko for å bli erklært ugyldige.211 Så lenge en domstol ikke har gitt noen dom om hvorvidt et patent er 

gyldig og dermed blitt krenket, kan generiske legemidler som markedsføres i det minste anses som 

potensielt krenkende av patentet. Muligheten for at generiske selskaper kan utfordre originalprodusenters 

patent(er) er dermed en indikator for potensiell konkurranse i legemiddelindustrien.  

Basert på ovenstående ble det således fastslått på bakgrunn av en helhetlig vurdering at de generiske 

selskaper ble oppfattet som potensielle konkurrenter212, både av Servier og deres generiske konkurrenter, 

samt Lundbeck og deres generiske konkurrenter. De anvender tilsynelatende samme argumenter i begge 

sakene. 

 

2.7.2 I hvilket omfang skal generiske selskaper akseptere begrensning av deres selvstendige bestrebelser 

på det indre marked for at det skal kunne konkluderes med en formålsovertredelse? 

Dette er det andre kriteriet som ble anvendt av Kommisjonen og Retten for å avgjøre om det foreligger en 

formålsovertredelse, og handler om hvorvidt patentforliksavtalene inneholdt klausuler som førte til at 

generiske virksomheter godtok å begrense sin innsats for å lansere generiske versjoner av 

medikamentene.213 Det hevdes at evnen et generisk selskap har til å inntre på markedet kan bli begrenset 

på flere måter. Den tydeligste formen for begrensning vil være når avtalen bygger på en klausul om at den 

generiske produsenten skal akseptere å ikke utfordre gyldigheten av originalprodusentens patent(er), en 

såkalt “non-challenge clause”. Dette er en tydelig utelukkelsesklausul. En annen måte er en klausul der det 

generiske selskapet aksepterer å ikke inntre på markedet, og således ikke markedsføre sitt produkt, før 

etter at patentet har utløpt, en såkalt “non-compete clause”.214  

 

På den ene siden er det vanskelig å argumentere for at en potensiell konkurransebegrensning foreligger der 

avtalene ikke vil begrense generisk inntreden. På den annen side, er en situasjon der partene bestemmer 

                                                
209 ibid, premiss 165 
210 ibid  
211 ibid, premiss 124 
212 Servier mot Kommisjonen (2018), sak T-691/14, premiss 342 
213 ibid, premiss 308 
214 EU-Kommisjonen (2018), “8th Report on the Monitoring of Patent Settlements” s. 3, premiss (9)  
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seg for å avslutte en pågående patentkonflikt ved hjelp av en genuin og legitim forliksavtale, et vanlig og 

dessuten akseptert resultat. I en slik situasjon er det ikke uvanlig at den påståtte krenkeren avstår fra å 

komme inn i markedet som et resultat av anerkjennelse av patentets gyldighet.215 

 

Selv om de generiske selskapene aksepterer å begrense sine bestrebelser på å inntre markedet har de ingen 

garanti for markedsadgang etter utløpet av avtalene. I verken Lundbeck eller Servier inneholdt avtalene 

noen forpliktelse fra originalprodusenten til å avstå fra overtredelsesforhandlinger etter avtalens løpetid. 

Det vil si at de generiske selskapene kan bli stilt overfor søksmål dersom de prøver å komme inn på 

markedet selv etter avtalens løpetid. Dette kan indikere at målet med forliksavtalene ikke var å løse eller 

avslutte en underliggende patenttvist. Under slike omstendigheter er det også et naturlig resultat at 

forliksavtaler inkluderer såkalte ikke-utfordrings klausuler for å avgjøre eksisterende, eller eventuelt for å 

unngå fremtidige tvister.216  

 

Selv om det kan erkjennes at både ikke-utfordrings klausuler og klausuler om å ikke markedsføre kan 

være legitime ved avgjørelsen av patenttvister, har det blitt understreket at slike klausuler som de 

generiske selskapene eventuelt er underlagt, må være basert på partenes anerkjennelse av det aktuelle 

patents gyldighet.217 I tillegg skal den krenkende karakteren av generiske produkter i relasjon til slike 

patenter tas hensyn til.218 Det vil således være nødvendig at slike klausuler er begrenset til patentets 

beskyttelsesomfang, som vil si at forliksavtalen ikke kan gå utover det som ville ha vært mulig å oppnå 

ved en domstolsavgjørelse om patentgyldighet og krenkelse.219 Spørsmålet er således hvorvidt dette var 

tilfellet i sakene om Lundbeck og Servier. Dersom lovligheten av patentforliksavtaler er avhengig av en 

vurdering av patentenes beskyttelsesomfang, kan det også stilles spørsmålstegn om hvorvidt 

Kommisjonen og Retten virkelig har kompetanse til å uttale seg om slikt.  

 

I avgjørelsene om Lundbeck og Servier ble det fastsatt av Retten, at selv om Kommisjonen eller Retten 

ikke har kompetanse til å avgjøre omfanget av et patent eller dets gyldighet, kan disse myndighetene ikke 

avstå fra å vurdere brudd på konkurranselovgivningen, bare fordi omfanget av beskyttelse er relevant for 

                                                
215 EU-Kommisjonen, “Guidelines to technology transfer agreements”, premiss 242, se avsnitt 1.5.1.3 for 
rettskildestatus. 
216 ibid 
217 Lundbeck mot Kommisjonen (2016), sak T-472/13, premiss 335-336, 539 og Servier mot Kommisjonen (2018), 
sak T-691/14, premiss 258 og 260-262. 
218 ibid 
219Lundbeck mot Kommisjonen (2016),  Sak T-472/13, premiss 333, 539, og sak T-691/14, Servier mot 
Kommisjonen (2018), premiss 260 
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denne vurderingen.220 Det ble fremhevet at slike vurderinger allikevel ikke på noen måte ville påvirke 

vurderingene fra de kompetente nasjonale domstoler vedrørende patentrettigheter.221  

 

Kommisjonen betraktet i sine vurderinger Lundbecks og Serviers gjenværende prosesspantenter, samt 

dens forskjellige omfang av beskyttelse, som viktige elementer i den juridiske og økonomiske konteksten, 

som de omtalte avtalene ble inngått i. Dersom Lundbeck og Servier med hell hadde håndhevet sine 

patenter ved rettslige skritt, ville omfanget av beskyttelse forårsaket av disse patenter, bare gitt beskyttelse 

mot produksjon av generiske versjoner ved å bruke den samme prosessen som var underlagt patentene.  

 

I Servier dekket konkurranseklausulene det faktiske omfanget av Serviers patenter, det vil si at de 

generiske virksomhetene bare ble hindret i å lansere generiske versjoner av Perindopril, produsert ved 

bruk av Serviers prosesspatenter.222 I Lundbeck inkluderte forliksavtalene imidlertid konkurranseklausuler 

som dekket alle generiske versjoner av Citalopram, og ikke kun de produksjonsmetodene som er beskyttet 

av Lundbecks patenter.223 Dermed kan dette anses som en “utvidelse” av Lundbecks patenter. Videre førte 

ikke disse avtalene til en endelig løsning av patenttvistene, da avtalene ikke åpnet for at de generiske 

virksomhetene kunne komme inn på markedet direkte etter avtalens utløp.224  

 

Likevel mente Retten i begge sakene, at uavhengig av om de restriktive klausulene gikk utover det 

materielle omfanget av patenter eller ikke, utgjorde avtalene likevel brudd på TEUF art. 101 (1). Årsaken 

til dette var at generiske selskapers underkastelse av disse klausulene, ikke var et resultat av partenes 

faktiske anerkjennelse av gyldigheten av patentene, eller at det foreligger en overtredelse. Det var tydelig 

at de generiske selskapene bare underkastet seg disse klausulene fordi de ble foranlediget av de 

økonomiske insentivene som originalprodusentene kunne tilby gjennom verdioverføringer.225  

 

Motstandere av konkurranserettslig intervensjon innenfor patentrettslige avtaler har hevdet at 

Kommisjonens vurdering av patentforliksavtaler kan anses som bare en antakelse av de lovlige grensene 

for patentrett som øker usikkerheten, og som kan føre til unødvendig avskrekking av patentoppgjør, selv i 

tilfeller der de ikke innebærer en konkurransebegrensning.226 Som nevnt, anerkjenner både Retten og 

                                                
220  Lundbeck mot Kommisjonen (2016),  Sak T-472/13, premiss 335-336, 539 og Servier mot Kommisjonen (2018), 
sak T-691/14,premiss 258 og 260-262. 
221 Lundbeck mot Kommisjonen (2016), Sak T-472/13,  premiss 333 og Servier mot Kommisjonen (2018),  sak T-
691/14, premiss 234-245 
222  Perindopril, Servier (2014) - sak AT.39612, premiss 5-8 og 1309 
223 Lundbeck (2013), sak AT.39226 – premiss 824, 962, 1013, 1087 og 1174  
224 Lundbeck mot Kommisjonen (2016), sak T-472/13 , premiss 497. 
225 Lundbeck mot Kommisjonen (2016),  sak T-472/13 premiss 336 og Servier mot Kommisjonen (2018), sak T-
691/14, premiss 263-264 
226 Bruzzone & Capozzi (2016), “The Procompetitive and Anticompetitive Impact of Patent Settlements” s. 17 
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Kommisjonen i sin vurdering at de ikke har kompetanse til å bestemme omfanget av et patent eller dets 

gyldighet. Det ble imidlertid fremhevet at dette ikke betyr at de må avstå fra å vurdere brudd på 

konkurranselovgivningen, da slike faktorer er viktige for å bestemme lovligheten av en mulig 

konkurransebegrensende avtale.227 En slik uttalelse kan sies å være preget av en vurdering basert på 

logikk, og er i tråd med “Existence/Excercise” som er omtalt tidligere.  

 

Det faktum at en avtale knytter seg til en patentrettighet, betyr ikke at konkurranselovgivningen nekter 

eksistensen av en slik rett. En avgjørelse av en patenttvist er imidlertid ikke en del av et patents spesifikke 

saksområde, og derfor må dette vurderes etter konkurransereglene. Selv om det understrekes at slike 

vurderinger ikke påvirker vurderingene fra de kompetente nasjonale domstoler vedrørende 

patentrettigheter, er det fremdeles et spørsmål om hvorvidt faktum av slike vurderinger kan være en 

vanskelig oppgave for EUs konkurransemyndigheter å forholde seg til. Juridisk litteratur problematiserer 

en rekke vanskeligheter for konkurransemyndighetene ved å skulle vurdere beskyttelsesomfanget til et 

patent.228 Det kreves blant annet en detaljert vurdering av patentkravene, for å kunne vurdere patentets 

omfang.229 I tillegg er patenter berettiget av nasjonale myndigheter, så en evaluering av alle relevante 

nasjonale patenter og deres ulike patentlovgivninger må foretas. 

 

Det er også viktig å bemerke at en analyse av et patents beskyttelsomfang er svært krevende og teknisk, og 

dermed krever mye kompetanse og store ressurser, både juridisk og teknisk.230 Det er vanskelig å se at 

disse problematiserende faktorer ble medtatt i betraktningen da det ble konstatert at forliksavtalene i 

Lundbeck utvidet omfanget av Lundbecks patent.231 I Servier var dette ikke et problem, fordi klausulene i 

forliksavtalene var begrenset til generiske verjoner dekket av Serviers prosesspatenter.232  

 

Uavhengig om konklusjonen om at de restriktive klausulene i forliksavtalene gikk utenfor patentets 

beskyttelsesområde eller ikke, er det uansett et faktum at de generiske foretakene ble foranlediget av 

originalprodusentene til å akseptere klausulene, og dermed begrense sin markedsinntreden, til bytte mot en 

betaling. 

 

                                                
227 Lundbeck mot Kommisjonen (2016), sak T-472/13, premiss 335-336, 539 og, Servier mot Kommisjonen (2018), 
sak T-691/14 premiss 258 og 260-262. 
228 Schröder (2016) “Pay-for-delay settlements in the EU: did the Commission go too far?” s. 510-511 
229 Et patentkrav definerer oppfinnelsen ved å beskrive dens tekniske funksjon og strukturen. 
230 Schröder (2016) “Pay-for-delay settlements in the EU: did the Commission go too far?” s. 510-511 
231 Lundbeck (2013), Sak AT.39226, premiss 824, 962, 1013, 1087 og 1174  
232 Perindopril, Servier (2014), Sak AT.39612,  premiss 5-8 og 1309 
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2.7.3 Hva ligger i begrepet verdioverføring? 

Eksistensen av en verdioverføring fra originalprodusentene til de generiske selskapene ble ansett for å 

spille en avgjørende rolle for forpliktelsene til de generiske produsentene i henhold til avtalene i både 

Lundbeck og Servier. Det ble hevdet at de generiske virksomhetene ikke ville ha akseptert klausulene i 

forliksavtalene om å ikke utfordre patentene, og ikke markedsføre sine generiske produkter, dersom 

verdioverføringene ikke hadde blitt foretatt.233 Derfor er det avgjørende å undersøke hva som ligger i 

begrepet “verdioverføring” og hva disse verdioverføringene kan tyde på.  

 

Dette kriteriet kan ikke stå alene i undersøkelsen om det foreligger en formålsovertredelse. Det er ikke 

ulovlig i seg selv med en verdioverførsel fra det originalmedisinproduserende selskap til det 

generiskproduserende i en patentforliksavtale. Det kan imidlertid anses som et “faresignal” når en 

omvendt betaling foretas i kombinasjon med en begrensning for markedsinntreden.234 Vurderingen om 

hvorvidt det er konkurransebegrensende må foretas i sammenheng med de to andre kriterier; om 

forlikspartene var potensielle konkurrenter, og om avtalene omfattet klausuler om å ikke markedsføre eller 

utfordre patentet til gjengjeld for en verdioverføring fra det originalmedisinproduserende selskap til det 

generiskproduserende selskap.235 

 

En verdioverføring fra originalprodusenten til et generisk selskap kan forekomme i flere former. Den 

klareste formen for en verdioverføring vil være en pengeoverføring.236  

Det kan for eksempel være ved kjøp av en eiendel, herunder ved at originalprodusenten kjøper produkter 

laget av det generiske selskapet. Eller så kan verdioverføringen ha til formål å eksplisitt eller implisitt 

betale det generiske selskapet for å gå med på å utsette produktlanseringen eller avslutte patenttvisten.237  

 

Betalingene kan vitne om et press som de generiske selskapene blir utsatt for på grunn av asymmetrien 

mellom den risikoen som kommer fra originalprodusentene og de generiske selskapene.238 I Lundbeck 

saken risikerte originalprodusenten å lide et omfattende tap som følge av patentkrenkelse, på grunn av at 

de ikke var overbevist om sine sjanser for suksess i tilfellet av en rettslig tvist. De generiske selskapene 

risikerer  på den annen side et patentkrenkelsessøksmål fra originalprodusenten.  

                                                
233  Lundbeck mot Kommisjonen (2016), Sak T-472/13 premiss 431 og Servier mot Kommisjonen (2018), sak T-
691/14, premiss 270 
234 Lundbeck (2013), sak AT.39226 premiss 702 og Servier mot Kommisjonen (2018), sak T-691/14, premiss 264.  
235 Servier mot Kommisjonen (2018), sak T-691/14  premiss 406 
236 EU-Kommisjonen (2018): 8th Report on the Monitoring of Patent Settlements, s. 3 
237 ibid 
238 Lundbeck mot Kommisjonen (2016), sak T-472/13  premiss 157 
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Kommisjonen har ikke sett på nettobeløpet for overføringene, eller eventuelle begrunnelser for det i sine 

rapporter, fordi de mener en case-by-case analyse er nødvendig.239 Dette kan være en svakhet i 

Kommisjonens rapporter da man kan spørre seg om størrelsen på beløpet kan ha noe å si for vurderingen 

av om avtalen har en konkurransebegrensende formål. Det har blant annet blitt vektlagt i Retten hvorvidt 

avtalene inneholdt en verdioverførsel fra det originalmedisinproduserende selskap til det 

generiskproduserende selskap, som utgjorde et «vesentlig» insitament, som kunne få det generiske selskap 

til å underkaste seg klausuler om å ikke utfordre eller markedsføre. Dersom dette insitament forelå, ville 

det kunne fastslås konkurransebegrensende formål.240 

 

2.7.3.1 Hvorvidt er størrelsen på den omvendte betalingen sentral i formålsanalysen? 

Størrelsen på en omvendt betaling er sentral da den kan indikere partenes mening om patenters styrke eller 

svakhet ved avtaletidspunktet.241 I tillegg kan det indikere originalprodusentens vurdering og eventuelle 

tvil om dens sjanser for å få et patent tilbakekalt eller for at det fastslås at patentet ikke er krenket ved et 

søksmål. Det fremkommer av Lundbeck-dommen at Lundbeck selv, i deres skriftlige klage, anførte at jo 

høyere tapet er som følge av en inntreden av de generiske legemidler på markedet, desto mer tilbøyelighet 

vil denne produsenten være til å betale et stort beløp til de generiske selskapene for å unngå denne 

risikoen.242 Hvis saksøkerne var sikre på deres eget patents gyldighet og de generiske selskapers generiske 

versjon var en overtredelse, kunne de ha forhindret generisk inntreden ved å innhente ordre fra de 

nasjonale domstoler, og kunne dermed ha oppnådd erstatning hvis de generiske selskapene kom ulovlig 

inn i markedet. 

Når Retten og Kommisjonen berører dette temaet i Lundbeck-saken anvender de Actavis dommen fra 

Supreme Court (USA). I denne dommen fant Supreme Court at tilstedeværelsen av en stor omvendt 

betaling i en avtale på patentområdet kan utgjøre et tegn på patentets svakhet uten at en rettsinstans selv 

skal foreta en vidtgående undersøkelse av patentets gyldighet.243  

I Lundbeck-saken var avtalene kombinert med andre viktige faktorer: i) størrelsen av betalingene synes å 

svare til de fortjenester som de generiske hadde forventet å få, ii) fraværet av en klausul som gjorde det 

mulig å lette de generiske inntreden på markedet ved utløpet av avtalene, og iii) tilstedeværelsen av 

                                                
239 EU-Kommisjonen (2018): 8th Report on the Monitoring of Patent Settlements s. 4, premiss (13) 
240 Servier mot Kommisjonen (2018),  sak T-691/14, Premiss 274 
241 Lundbeck mot Kommisjonen (2016),Sak T-472/13, premiss 353 
242 ibid 
243 ibid,  premiss 353 
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begrensninger som gikk ut over anvendelsesområdene for saksøkernes patenter.244 Alle disse faktorene til 

sammen ble lagt til grunn for å fastslå at avtalene hadde til formål å begrense konkurransen etter TEUF 

artikkel 101 (1).  

Også i Servier var størrelsen på betalingene en viktig faktor.245 Et avgjørende moment i saken var om 

verdioverførselen samsvarte med det generiskproduserende selskaps spesifikke omkostninger i forbindelse 

med forliket.246 For å vurdere hvorvidt verdioverførselen fra Servier til de generiske selskaper skapte et 

insitament til å anerkjenne klausuler om å ikke markedsføre eller utfordre patentet, skulle det undersøkes 

hvorvidt verdioverføringen svarte til omsetningen eller overskuddet som det generiske selskapet hadde 

forventet  å tilegne seg dersom de hadde kommet inn på markedet. Denne faktoren er relevant for å fastslå 

at den omvendte betalingen i all vesentlighet reduserte insentivene til de generiske selskaper til å inntre på 

markedet.247   

Retten har bemerket at eksistensen av en omvendt betaling kan gi mistanke om hvorvidt forliket er basert 

på anerkjennelsen av gyldigheten av patentet, dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å fastslå en 

formålsovertredelse av TEUF art. 101 (1).248  

For å avgjøre om en omvendt betaling utgjør et insentiv for de generiske selskapene til å godta klausuler 

om å ikke markedsføre og ikke utfordre patentet, er det i følge avgjørelsen relevant å vurdere; 

i)         Betalingens art; 

ii)        Betalingens begrunnelse; 

iii)       Om en slik omvendt betaling dekket kostnader som var iboende til et patentoppgjør.249   

Ifølge Retten kan kostnaden som henger sammen med patentoppgjør, eksempelvis være saksomkostninger 

for det generiske selskapet i forbindelse med den aktuelle tvisten. Imidlertid vil ikke eksterne kostnader 

for patentoppgjøret medregnes som “iboende” da den omvendte betalingen ikke vil knytte seg direkte til 

forliksavtalen. Beløpet i Servier som dekker produksjons- eller utviklingskostnadene for generiske 

versjoner, i tillegg til kostnadene for å avslutte kontrakter med tredjeparter, kan ikke anses som 

berettiget.250  Retten var således av den oppfatning at Kommisjonen med rette hadde funnet at betalingene 

var for høye, og dekket flere kostnader enn det som kunne rettferdiggjøres. Dermed ble betalingene ansett 

som et insitament for de generiske selskapene til å godta restriktive klausuler som begrenset 
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markedsinntreden.251 Dette belyser at en høy omvendt betaling kan trekke i retning av at det foreligger en 

formålsovertredelse dersom beløpet ikke kan begrunnes av kostnadene tilknyttet en forliksavtale. 

I begge sakene fremkommer det at det ikke i seg selv er ulovlig med en verdioverførsel fra 

originalprodusenten til det generiske selskapet som ledd i en patentforliksavtale. I Lundbeck understreket 

Retten at størrelsen på en omvendt betaling kan utgjøre en indikator på et svakt eller sterkt patent, og 

originalprodusentens vurdering og eventuelle tvil om sjansen for at patents gyldighet ved søksmål. I 

Servier ble størrelsen på en omvendt betaling kun diskutert indirekte, f.eks. når det ble undersøkt hvilke 

kostnader som er “iboende” for et oppgjør. I Servier mente imidlertid Retten at selve arten av et patent er å 

la patentinnehaveren belønne et rimelig overskudd fra investeringene som er foretatt. Når partene i et 

forlik således hevder at de anerkjenner gyldigheten av et omstridt patent, må avtalen således i prinsippet 

kunne tillate en verdioverføring til patentinnehaveren, og ikke omvendt.252 Derfor, når en omvendt 

betaling finner sted i sammenheng med en patentforliksavtale, kan dette være en indikasjon på at patentet 

er ugyldig, eller ikke krenket.  

 

På den annen side argumenteres det for at størrelsen på verdioverføringen ikke trenger å være en indikator 

på et svakt patent, men konkurransen som foreligger mellom selskapene. Konkurransen i 

legemiddelindustrien inneholder nemlig en asymmetrisk risiko. Den asymmetriske risikoen bygger på at 

originalprodusenter investerer mange millioner kroner i forskning og utvikling. Patentsystemet fungerer, 

som tidligere nevnt, slik at i perioden en eksklusiv rettighet foreligger skal man få utbytte for forskning og 

utvikling. Generiske selskaper foretar ikke den samme investeringen som originalprodusenter, og derfor 

foreligger det en asymmetri. Risikoen ligger i at originalprodusenten har mer på spill, og kan derfor ønske 

å avgjøre tvisten mot omkostninger for å beskytte deres eksklusive rettighet. De generiske selskapene, på 

sin side, har en risiko for at originalprodusenten anlegger krenkelsessak. 

Betalingene kan bli ansett som et insentiv og en oppmuntrende faktor for de generiske selskapene til å ikke 

fortsette sin inntreden på markedet. I Lundbeck saken ble det også lagt til grunn at størrelsen hadde noe å 

si for at det forelå formålsovertredelse. Det vil si at avtaler som inneholder store omvendte betalinger som 

reduserer eller fjerner enhver oppmuntrende atferd for de generiske selskaper til å inntre på markedet, uten 

å løse en underliggende patenttvist, faller avtalen innenfor 101s anvendelsesområde.253 

  

Det er imidlertid et viktig poeng at den anvendte testen med tre kriterier er kumulativ; det andre kriteriet 

“begrensning av oppføring” er avhengig av det tredje vilkåret, som er en “verdioverføring fra 

originalprodusenten som reduserer insentivet til markedsinntreden vesentlig”. Det er derfor ikke viktig å 

                                                
251 ibid, premiss 680 
252 ibid, premiss 264 
253 Lundbeck mot Kommisjonen (2016), Sak T-472/13, Premiss 360 
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konkludere i retning av hvorvidt klausulene i forliksavtalene gikk ut over patentets beskyttelsesomfang, 

for å finne at det var en formålsovertredelse. Dette er fordi ingen av de tre betingelsene kan fortelle separat 

om det foreligger en formålsovertredelse. Det er derfor rimelig å konkludere med at de to siste kriteriene 

skal knyttes sammen kumulativt, og på den måten skille mellom forliksavtaler som er legitime, og de som 

vil utgjøre en “pay-for-delay” avtale.  

 

I legitime forliksavtaler vil det naturligvis være en begrensning av generisk inngang på bakgrunn av 

partenes anerkjennelse av gyldigheten av patentet, og ikke fordi de ble betalt for å gjøre det. Selv om de 

generiske virksomhetene i både Lundbeck og Servier faktisk hadde trodd at patentene var gyldige, ville 

det ikke ha gjort noen forskjell da betalingene dekket mer enn nødvendig. Hvis en antar at alle 

virksomheter er økonomisk rasjonelle, ville ikke originalprodusentene ansett det som nødvendig å betale 

en overdreven høy sum til en konkurrent, som uansett vil være villig til å holde seg ute av markedet (på 

grunn av patentets gyldighet). Dersom de tre kriteriene er oppfylt kan en “pay-for-delay” avtale ifølge 

Retten anses som en formålsovertredelse.  

 

2.8 Tolkes formålsbegrepet bredere i denne konteksten enn ellers i 
konkurranseretten? 
“Pay-for-delay” avtaler er en form for horisontale avtaler. Forbudsbestemmelsen i TEUF artikkel 101 

anvendes uten hensyn til stadium i produksjons- eller distribusjonskjeden, og uten hensyn til om partenes 

forhold er av horisontal eller vertikal natur.254 Dette har vært fast rettspraksis helt siden Consten og 

Grundig-dommen fra 1966.255 Horisontale avtaler er avtaler som er inngått mellom konkurrerende 

virksomheter på samme trinn i produksjonskjeden, og disse vil ofte betraktes som 

konkurransebegrensende ut fra avtalens formål.256 

  

En lang rekke rettspraksis fra både Kommisjonen og EU-Domstolen viser at nesten enhver form for avtale 

som omhandler prisfastsettelse eller en form for markedsoppdeling blir vurdert til å være en krenkelse av 

artikkel 101 (1). Dette blir ofte betegnet som “hard-core” restriksjoner.  Dette kan knyttes opp til begrepet 

“per-se” restriksjoner som man finner i amerikansk antitrust-lovgivning, da de behandles på tilsynelatende 

samme måte, selv om det ikke finnes et per-se forbud i EU-retten.257 Per-se forbudet vil vurderes nærmere 

i den integrerte analysen. 

                                                
254 Fejø & S.Ølykke (2014), “EU Konkurrenceret”, s. 36 
255 Consten og Grundig (1966), sak 56/64 og 58/64 
256 Fejø & S.Ølykke (2014), “EU Konkurrenceret” s.173 
257 ibid, s. 117 
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De såkalte “hard-core” restriksjoner kan man ofte se i «klassiske kartellavtaler», der partene kun har til 

formål å samarbeide for å utnytte deres innbyrdes samlede økonomiske styrker, og på den måten forbedre 

profitten til kartellmedlemmene.258 Typisk utfører de slike handlinger ved å fastsette høyere priser, 

begrense produksjon eller dele geografiske markeder mellom seg. Slike avtaler blir ofte ansett som «hard-

core begrensninger» på grunn av at man har erfart at slike avtaler skader forbrukeren, idet den da må 

betale en høyere pris grunnet manglende konkurranse på markedet.259 

Man kan stille spørsmål om hvorvidt beslutningene om å vurdere både avtalene i Servier og Lundbeck 

som formålsovertredelser var korrekt. Spesielt etter Domstolens kom med sin dom i Groupment des cartes 

bancaires (CB).260  

Domstolen fastslo her at begrepet “konkurransebegrensende formål” skal tolkes restriktivt. Hvis det ikke 

tolkes restriktivt  kan det risikeres at Kommisjonen fritas fra sin plikt til å bevise den konkrete virkningen 

avtalene har på markedet. Avtalen skal etter sin art være skadelig for de normale konkurransevilkår for at 

begrepet skal kunne anvendes.261 Det vil si at dersom det ikke foreligger normale konkurransevilkår, kan 

det stilles spørsmål ved om formålsvurderingen skal anvendes, og at det heller skal foretas en analyse av 

virkningene.  

Spørsmålet som reises er dermed om legemiddelindustrien har normale konkurransevilkår. 

Legemiddelindustrien er ikke som andre markeder da den er regulert i høy grad i forhold til andre 

markeder. Reguleringen spiller en viktig rolle for aktivitetene som utføres av blant annet 

legemiddelfirmaer, og konkurransen blir dermed også annerledes enn fra andre markeder. Et eksempel på 

dette er at i de fleste markeder er det markedet som avgjør prisen på et produkt. I legemiddelindustrien har 

patentinnehaveren den eksklusive rettigheten til å kreve en pris og forby generiske selskaper å selge kopier 

av produktet.262 Ofte vil prisen oppfinneren krever være langt høyere enn de marginale 

produksjonskostnadene.263  

Imidlertid ble denne restriktive tolkningen av formåls-begrepet fastslått for markedet CB oppholder seg i. 

Det ble altså fastslått at det ikke foreligger normale konkurransevilkår i et tosidig marked. Et tosidig 

marked, som det fremgår av CB, er kortsektoren vedrørende betalingssystemer, som er et markedet med 

nettverkseffekter. Det kan dermed ikke være direkte overførbart til legemiddelindustrien. Selv om 

                                                
258 (BIDS) Beef Industry Development Society-dommen (2008), sak C-209/07 
259 ibid 
260 jf. Groupement des cartes bancaires (CB), dom av 11. September 2014, Sak C-67/13 P 
261 ibid, Premiss 58  
262 Regjeringen (2020) “Regulering av priser i legemiddelmarkedet” tilgjengelig her: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/legemidler/innsikt/prisregulering/id226506/ 
263 EU-Kommisjonen, (2009), “Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report”, s. 96, premiss (252) 
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legemiddelindustrien har visse ulikheter sammenlignet med andre markeder, må det antas at normale 

konkurransevilkår likevel foreligger.  

Det bør videre bemerkes at Retten dog har svært lite erfaring på avgjørelser om “pay-for-delay” avtaler. 

“Erfaring” ble brukt som et kriterium i CB for at det skulle kunne anses som en formålsovertredelse. Med 

en erfaring, kan en viss type oppførsel kvalifiseres som en begrensning etter formålet. Ved fravær av slik 

erfaring, vil det dermed være tvilsomt om formålsovertredelse er berettiget. I CB anerkjente Domstolen 

uttalelsen til Generalsekretær Wahl;“only conduct whose harmful nature is proven and easily identifiable, 

in the light of experience and economics, should [...] be regarded as a restriction of competition by 

object”.264 

På denne måten vil det i lys av både den juridiske og økonomiske erfaringen, være mulig å bekrefte at kun 

markedsdeling, prisfastsettelse og produksjonsbegrensninger, samt andre få former for atferd, kan 

betraktes som formålsovertredelser. Disse vil mest sannsynlig gi negative effekter, og det vil være 

unødvendig å bevise at disse former for konkurransebegrensninger har faktiske effekter på markedet.               

Det foreligger som tidligere nevnt svært få presedenser i “pay-for-delay”-saker, og det kan derfor 

argumenteres for at det må bevises på riktig måte før det skal anses som en “formålsovertredelse”. Det vil 

si at Retten bør undersøke dens virkning på konkurransen før avtalene kan anses som restriktive, og 

således formålsovertredelser.  

Imidlertid blir det videre fastslått i CB at dersom det foreligger tilstrekkelig skade på konkurransen er en 

formålsvurdering nok.265 I Servier og Lundbeck har Retten den oppfatning at selskapenes atferd utgjør en 

tilstrekkelig skade på konkurransen. Retten la blant annet vekt på at avtalene i saken kunne sammenlignes 

med avtaler om utelukkelse fra markedet. Det ble lagt til grunn at utelukkelsen av konkurrenter på 

markedet var blant de mest alvorligste konkurransebegrensninger da det utgjør en ekstrem form for 

markedsoppdeling og begrensning av produksjonen.266 Det kan legges til grunn at dette er et holdbart og 

velbegrunnet argument for at tilstrekkelig skade foreligger, da dette er et typisk eksempel på en såkalt 

“hard-core”-begrensning. 

Det foreligger argumenter for at Rettens avgjørelser om at formålsovertredelse foreligger er korrekt. 

Imidlertid skal det bemerkes at det var noe tvilsomt å konkludere med en formålsovertredelse uten å først 

se på virkningene, spesielt i Lundbeck, da dette var den første avgjørelsen om “pay-for-delay” avtaler. I 

tillegg er det tvilsomt om begrepet har blitt tolket restriktivt. Sondringen mellom formål og virkning vil vi 

komme tilbake til i den integrerte analyse. 

                                                
264 Groupement des cartes bancaires (CB), dom av 11. September 2014, Sak C-67/13 P, Opinion of AG Wahl, 
Premiss 56 
265 ibid, Premiss 58 
266 Lundbeck (2016), Sak T-472/13, Premiss 435 
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2.9 Kan TEUF art. 101 og 102 anvendes samtidig? 
Selv om det kan vurderes som noe tvilsomt at en formålsovertredelse ble lagt til grunn, foreligger det 

ingen tvil om at artikkel 101 skal anvendes ved vurderingen av “pay-for-delay” avtaler. Det er imidlertid 

litt mer uklart hvorvidt misbruk av dominerende stilling etter TEUF art. 102 er relevant i forhold til 

lovligheten av “pay-for-delay” avtaler.  

 
Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre hvorvidt TEUF art. 101 eller 102 skal finne anvendelse, 

idet begge bestemmelser kan favne vidt. Det er imidlertid ingenting i traktatene som taler mot at 

forbudsbestemmelsene, både TEUF art. 101 og 102, kan finne anvendelse på samme tid, i samme sak. Den 

første bekreftelsen på at dette kunne finne sted, forekom i Hoffman-LaRoche-dommen.267 Her påpekte EU-

Domstolen at Kommisjonen selv kunne velge hvilken regel som skulle anvendes. 

  

Det er forøvrig mindre komplisert dersom det fremgår klart at overtredelse finner sted hos en eller flere 

virksomheter, ved ulike forhold, og således finne frem til at krenkelse av begge bestemmelsene foreligger. 

En avtale kan være konkurransebegrensende i henhold til TEUF art. 101, men samtidig utgjøre misbruk av 

dominerende stilling, ved at de samme virksomheter utøver dette på en vesentlig del av det indre marked i 

henhold til TEUF art. 102.268  

  

Et patent utgjør retten til å utelukke andre virksomheter fra å konkurrere på den bestemte teknologi eller 

på produktet. Det kan dermed hevdes at en immateriell rettighet skaper et lovlig monopol, men det skaper 

ikke nødvendigvis en dominerende stilling. Omfanget av et patent, omfatter ikke nødvendigvis på samme 

tid omfanget av det relevante produktmarkedet. Det kan foreligge prosesser eller produkter som er 

patentert, som kan erstattes. Det kan også være at andre patenter beskytter prosesser eller produkter som 

kan erstatte produktet underlagt de første patentet. Det skal også påpekes at en immateriell rettighet kan 

koste mye å produsere, men marginalkostnaden er veldig lav. Det betyr at en pris over marginalkostnad 

ikke kan være et moment som fastslår markedskraft.269   

  

Det har blitt avkreftet gjennom rettspraksis ved flere anledninger at en intellektuell eiendomsrettighet 

automatisk fører til at eiendomsrettighetsinnehaveren innehar en dominerende stilling på det relevante 

marked. Eksempelvis ble det uttalt av EU-Domstolen i Parke, Davis-dommen at: «selv om et patent yder 

                                                
267 Fejø & S. Ølykke (2014), “EU-konkurrencerett”, s. 408 jf. Hoffman-La Roche (1979), sak 85-76 
268 ibid, s. 410 
269 T. Lang (2010), “European competition law and intellectual property rights—a new analysis” 
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sin indehaver særlig beskyttelse i stat, følger det dog ikke direkte herav, at udøvelsen af således tilståede 

rettigheder er ensbetydende med, at betingelserne i TEUF artikel 102 (dominerende stilling, misbrug heraf 

og muligheden for, at samhandelen mellem medlemsstater kan påvirkes heraf) er opfyldt».270 

Det ble imidlertid i samme dom fastslått at misbruk av dominerende stilling etter TEUF art. 102 kan 

forekomme også ved et patent, dersom alle betingelsene for artikkel 102 er oppfylt.271 I Lundbeck ble det 

ikke reist spørsmål om art. 102 fant anvendelse. Det ble det imidlertid i Servier. I Servier var 

avgrensningen av det relevante marked det avgjørende i analysen om hvorvidt det forelå dominerende 

stilling, og således misbruk herav.  

  

2.10 I hvilket omfang kan en originalprodusent misbruke sin dominerende stilling med bruk av 

“pay for delay” avtaler i henhold til TEUF art. 102? 

TEUF art. 102 er forbudsbestemmelse som skal sikre at konkurransen på det indre marked ikke 

fordreies.272 Den forbyr dominerende virksomheter å misbruke sin dominerende stilling på en vesentlig del 

av det indre marked.273 Det er imidlertid ikke forbudt å inneha en dominerende stilling, det er misbruket 

som er avgjørende.274  

 

Følgende kriterier må dermed være oppfylt for at brudd på artikkel 102 skal foreligge; det skal for det 

første foreligge en dominerende stilling. For det andre skal denne stillingen misbrukes, og for det tredje 

skal samhandelen på det indre marked kunne påvirkes.275 Et dominerende foretak står fritt til å konkurrere, 

så lenge den ikke bruker ekskluderende eller utnyttende metoder. Det er legitimt og konkurransedyktig for 

også et dominerende foretak å utvikle eller erverve immaterielle rettigheter, også å utøve dem i tilfelle av 

krenkelse. Det er imidlertid viktig å påpeke at immaterielle rettigheter gir de aktuelle virksomhetene et 

viktig konkurransefortrinn.276 

Avgrensningen av det relevante marked bidrar for det første til å fastlegge de grenser som avgjør hvorvidt 

en virksomhet er i stand til å utøve uavhengig atferd overfor sine konkurrenter og kunder, og i siste instans 

overfor forbrukeren. 277   

                                                
270 Fejø & S. Ølykke (2014), “EU-konkurrencerett”, s. 391, jf. Parke, Davis, and Co. v Probel, Reese, Beintema-
Interpharm and Centrafarm, (1968), Sak 24/67 
271 Fejø & S. Ølykke (2014), “EU-konkurrencerett”, s. 391 
272 ibid, s. 294 
273 ibid, s. 288 
274 ibid, s. 291  
275  jf. TEUF art. 102  
276 T. Lang (2010), “European competition law and intellectual property rights—a new analysis” 
277  Servier (2018), Sak T-691/14, premiss 1595, henvist til United Brands, Hoffman-La-Roche 
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Avgrensningen av det relevante marked er en forutsetning for å vurdere en virksomhets dominerende 

stilling. Dette består av en kombinasjon av to dimensjoner, både det relevante geografiske marked og det 

relevante produktmarked.278 Kommisjonen har utledet en Meddelelse for å gi veiledning til hvordan 

begrepene skal anvendes ved håndhevelse av Unionens konkurranseregler.279 De ønsker å gjøre det klart 

hvilke egentlig konkurrenter som er kapable til å begrense de involverte virksomheters atferd, samt 

forhindre dem i å handle uavhengig av et effektivt konkurransepress.280 

Det fremgår av fast rettspraksis, at man ved bedømmelsen av spørsmål om en virksomhet innehar en 

dominerende stilling, skal vurdere konkurransemulighetene på markedet for alle de varer, som på grunn av 

deres egenskaper er særlig egnet til å oppfylle vedvarende behov, og som kun i lite omfang kan erstattes 

av andre varer. Konkurransevilkårene og etterspørsels- og tilbudsstrukturen på det pågjeldende marked 

skal imidlertid også tas hensyn til ved vurderingen av om en virksomhet er i stand til å vise uavhengig 

atferd, og således har mulighet til å hindre effektiv konkurranse.281  

For å definere det relevante produktmarkedet i legemiddelindustrien bruker Konkurransemyndighetene 

normalt klassifiseringssystemet Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) for å bestemme den terapeutiske 

substituerbarheten mellom farmasøytiske produkter. Dette deler medisiner inn i ulike grupper i henhold til 

organet eller området de virker på, samt deres kjemiske, farmakologiske og terapeutiske egenskaper.  

Retten tilsidesatte Kommisjonens konstatering om at perindopril var av heterogen art, og hadde spesielle 

egenskaper i forhold til dens terapeutiske bruk. Den avviste også funnet av «treghet»-mekanismen til leger 

som angivelig skulle begrense konkurransepresset utøvet på perindopril fra andre farmasøytiske 

produkter.282 I tillegg fant Retten at Kommisjonen hadde undervurdert pasientenes tilbøyelighet til å endre 

behandling fra perindopril, og tok ikke korrekt hensyn til innsatsen vedrørende markedsføring til andre 

selskaper, samt deres betydning ved analysen av konkurranseforholdene. Retten bemerket til slutt at 

Kommisjonen hadde misforstått de spesielle egenskapene ved konkurranse i legemiddelmarkedene ved å 

konstatere at perindopril ikke var utsatt for et betydelig konkurransepress fra andre konverteringsenzym-

hemmere.283 

                                                
278 Fejø & S. Ølykke (2014), “EU-konkurrencerett”, s. 295 
279 Meddelelse fra Kommisjonen: “Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med 
anvendelsen af EF-traktatens artikel 82 på virksomheders misbrug af dominerende stilling gennem ekskluderende 
adfærd” (2009/C 45/02) 
280 Fejø & S. Ølykke (2014), “EU-konkurrencerett”, s. 295 
281 Servier mot Kommisjonen (2018), sak T-691/14, Premiss 1381, henvist til Nederlandsche Banden-Industrie-
Michelin mot Kommisjonen, Sak 322/81, premiss 37 
282 Servier mot Kommisjonen (2018), Sak T-691/14, Premiss 1589 
283 ibid 
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Etter Rettens oppfatning klarte ikke Kommisjonen å rettferdiggjøre at det relevante marked kun var 

begrenset til molekylet for perindopril.284 På grunn av den feilaktige definisjonen av produktmarkedet, ble 

også Kommisjonens beregning av markedsandelene funnet feilaktig.285 Retten reverserte derfor 

Kommisjonens konstatering om misbruk av dominerende stilling, og således ble den pålagte boten 

annullert.286 En kan si at Rettens tilnærming fremhever den store betydningen av en konkret og korrekt 

økonomisk analyse ved definisjonen av det aktuelle legemiddelmarkedet, utover ATC-nivåer, som kan 

fungere som et nyttig utgangspunkt i definisjonen av det relevante marked. 

  

Kommisjonen konkluderte med at Servier hadde en dominerende stilling på markedet for originalt og 

generisk perindopril i henhold til TEUF art. 102.287 Denne konklusjonen var basert på Serviers 

markedsandeler på det pågjeldende marked, forekomsten av barrierer for markedsadgang, samt 

motstående kjøpermakt. Kommisjonen mente at Serviers dominans var uavhengig av 

markedsavgrensningen, og at det fantes solide bevis basert på betydelig økonomisk avkastning som 

direkte avspeilet Serviers markedsstyrke.288 

Retten mener på den annen side at den feilaktige avgrensningen av det relevante marked reiser tvil om to 

av de viktigste kriterier av Serviers økonomiske makt; markedsandelene og forekomstens av betydelig 

økonomisk avkastning.289 Markedsandelene må også være feilberegnet, da Kommisjonen begikk feil ved å 

legge til grunn at det relevante produktmarked kun omfattet originalt og generisk perindopril.290 Retten 

legger til grunn at dersom det relevante produktmarked hadde blitt avgrenset på grunnlag av samtlige 

konverteringsenzym-hemmere, og ikke på grunnlag av perindoprilmolekylet, ville Serviers 

gjennomsnittlige markedsandel i de fire undersøkte medlemsstater ha ligget på mindre enn 25%, dvs. 

under terskler for markedsandeler som indikerer at det forekommer en dominerende stilling. Det er neppe 

tale om at en virksomhet har en dominerende stilling, dersom en har en markedsandel på under 25%.291 

Det er i følge Retten heller ikke godtgjort at Servier hadde oppnådd betydelig økonomisk avkastning.292 

Retten mente videre at  med dette lagt til grunn, var det ikke nødvendig å undersøke eventuelle barrierer 

for markedsadgang og de offentlige myndigheters motstående kjøpermakt, for å fastslå at Servier ikke 

                                                
284 ibid, Premiss 1590-1591 
285 ibid, premiss 1603 
286 ibid, premiss 1620-1622 
287 ibid, Premiss 1596 
288 ibid, Premiss 1697 
289 ibid, Premiss 1600 
290 ibid, Premiss 1603  
291 Fejø & S. Ølykke (2014), ”EU-konkurenceret”,  s. 308 
292  Servier mot Kommisjonen (2018), Sak T-691/14, premiss 1606 
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hadde dominerende stilling.293 Det kunne heller ikke påvises dominerende stilling på markedet for 

teknologi på grunn av den feilaktige avgrensningen av markedet. 

Retten konkluderer videre med at de feil som Kommisjonen begikk i forbindelse med Serviers 

dominerende stilling på produktmarkedet og for markedet for teknologi, reiser tvil om hvorvidt det 

forekom et misbruk av dominerende stilling. Dersom det ikke foreligger en dominerende stilling, er 

spørsmålet om misbruk herav ikke lenger relevant294 , da kravene til TEUF art. 102 ikke vil være oppfylt. 

Det kan imidlertid argumenteres for at det foreligger en samlet og vedvarende overtredelse, ved at Serviers 

primære mål var å utsette introduksjonen av generiske produkter, og beskytte sin stilling på markedet.295 

Retten avviser imidlertid også dette med begrunnelse med avgrensningen av det relevante marked. 

Dette belyser igjen viktigheten av å avgrense det relevante markedet korrekt i forbindelse med TEUF art. 

102. Omtrent hele Rettens konklusjon om at det ikke foreligger dominerende stilling, og således ikke 

misbruk av denne, baserer seg på at Kommisjonen begikk feil ved avgrensningen av det relevante marked. 

Det kan imidlertid argumenteres for at Retten ordlegger seg på en måte, som kan reise tvil om deres egen 

konklusjon. Blant annet bruker de ord og uttrykk som at anklagen må annulleres «delvis», og at «de ikke 

finner det bevist» at det relevante ferdigvaremarked kun omfattet perindopril, og at Servier besatt en 

dominerende stilling. I konklusjonen ordlegger de seg også på en måte som ikke er særlig overbevisende 

ved at de fastslår at “det reiser tvil om hvorvidt det forelå et misbruk av denne stilling”.296  

Dette belyser at det er mulig at originalprodusenter kan misbruke sin dominerende stilling etter TUEF art. 

102. Rettens ordlyd kan imidlertid indikere en usikkerhet på hvordan de skal forholde seg til situasjonen. 

Som nevnt er Servier-dommen den eneste rettspraksisen som finnes angående “pay-for-delay” og art. 102. 

Den har ikke blitt vurdert i forhold til Lundbeck, noe som kan indikere at bestemmelsen ikke alltid er av 

relevans, og at det må vurderes ut fra hver respektive sak. Imidlertid vil ikke resten av oppgavens analyse 

ta for seg TEUF art. 102, da hovedfokuset vil være på TEUF art. 101. 

 

2.11 Delkonklusjon 

Selv om Retten kun har avgjort to saker vedrørende “pay-for-delay”, har man funnet noen sentrale 

vurderinger som skal foretas. I henhold til TEUF art. 101 skal det foretas en formålsvurdering for å 

avgjøre om det er klart at avtalen er konkurransebegrensende. En slik vurdering av en bestemt type avtale, 

herunder “pay-for-delay”, må avgjøres basert på at denne type avtale gjentatte ganger har de samme 

                                                
293 ibid, premiss 1607 
294 ibid, premiss 1626 
295 ibid, premiss 1630 
296 ibid, premiss 1963 
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negative virkningene på konkurransen. I legemiddelindustrien har det blitt utledet tre betingelser av 

Rettens konklusjoner som har blitt anvendt for å avgjøre om en formålsovertredelse foreligger i “pay-for-

delay” avtaler;  

 

1.   Det generiskproduserende selskapet, og det originalmedisinproduserende skal i det minste 

være potensielle konkurrenter. 

2.   Det generiskproduserende selskapet i avtalen må ha forpliktet seg til i avtalens løpetid å 

begrense sine selvstendige bestrebelser på å markedsføre et generisk produkt på et eller 

flere markeder i EU. 

3.   Avtalen må innebære en verdioverførsel fra det originalmedisinproduserende selskap, som 

i betydelig grad fjerner det generiskproduserende selskap.  

  

Alle vilkårene var oppfylt i begge de analyserte saker, Lundbeck og Servier, noe som kan anses som 

berettiget. Grunnen til dette er at “pay-for-delay” avtalene utgjorde en ekstrem form for markedsdeling og 

produksjonsbegrensing som er formålsovertredelser etter art. 101 og spesielt skadelig for konkurransen. 

Ved potensiell konkurranse er muligheten for at generiske selskaper kan utfordre originalprodusentens 

patent en indikator på hvorvidt potensiell konkurranse foreligger. I tillegg blir kriterier som reelle og 

konkrete muligheter for å inntre på markedet, samt om det foreligger uoverkommelige hindringer vektlagt. 

Det er viktig å poengtere, som tidligere bemerket, at potensiell konkurranse kan foreligge før et patent har 

utløpt. Videre er et meget klart kriterium at de generiske selskaper forplikter seg til å holde seg ute av 

markedet i avtalens løpetid. De generiske selskapene forplikter seg imidlertid ikke til å avstå fra markedet 

etter avtalens løpetid, som kan indikere at formålet med en forliksavtale ikke var å avslutte en patenttvist.  

  

Til slutt er verdioverføringen svært sentral. I dette kriteriet er det vanskelig å trekke ut akkurat hva som er 

lovlig - og hva som er ulovlig, idet verdioverføringen i seg selv ikke er ulovlig. Retten legger stor vekt på 

beløpets art, begrunnelse, og om betalingen kun dekker iboende kostander til et patentoppgjør. Beløpets 

størrelse en viktig indikator på om det vil foreligge en konkurransebegrensning. Videre kan beløpets 

størrelse være en indikator på mange andre ulike faktorer som originalprodusentens egen oppfattelse av 

posisjon på markedet, patentets styrke og forhandlingsstyrken mellom partene.  

  

Rapportene fra EU-Kommisjonen sier mye om hva situasjonen er nå, men fungerer ikke som en 

veiledning for domstolens anvendelse av konkurransereglene i “pay-for-delay” avtaler. 

Konkurransemyndighetene tar heller ikke stilling til det immateriell-rettslige aspektet av avtalene. Dette 

aspektet er svært vesentlig i legemiddelsektoren, med tanke på insentivet for innovasjon for å få nye 
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medisiner på markedet. Likevel er generiske legemidler viktig for samfunnet og forbrukerne da prisen for 

et generisk medikament som oftest er billigere.  

  

Imidlertid skal det også understrekes at det var noe tvilsomt å konkludere med en formålsovertredelse uten 

først å se på virkningene, spesielt i Lundbeck, da dette var den første avgjørelsen som har blitt gjort 

vedrørende “pay-for-delay” avtaler. I tillegg er det tvilsomt at formålsbegrepet har blitt tolket restriktivt i 

begge de analyserte sakene. Selv om Kommisjonen og Retten har analysert de oppstilte vilkårene grundig, 

er det lite erfaring på området. Begge sakene er også anket, noe som gir mulighet for en annen tilgang på 

rettsområdet enn det som har blitt fastslått av Retten og Kommisjonen. EU-Domstolen har i prinsippet 

mulighet til å endre eller modifisere tidligere praksis, da de har en dynamisk fortolkningsstil. Hvorvidt de 

oppstilte vilkårene anses som mest hensiktsmessig i vurderingen av lovligheten av “pay-for-delay” avtaler, 

eller hvorvidt en virkningsanalyse er nødvendig, vil vi som nevnt komme tilbake til i den integrerte 

analysen.  

 

Ved vurderingen av TEUF artikkel 102 om misbruk av dominerende stilling er det klart at bestemmelsen 

kan anvendes sammen med 101, også selv om det foreligger et patent. Det essensielle vil være hvorvidt 

alle betingelsene er oppfylt, og det avgjørende vil være markedsavgrensningen. I Servier ble hele 

anvendelsen av artikkel 102 forkastet idet avgrensningen var feil. Avgrensningen av det relevante marked 

er svært kompleks. Det skal foretas en konkret økonomisk analyse som skal ta hensyn til både terapeutisk, 

regulatorisk og økonomisk kontekst. Saken belyser at det kan være hensiktsmessig å bruke Anatomical 

Therapautic Chemical (ATC) som et fornuftig utgangspunkt for markedsavgrensningen, men det kan ikke 

erstatte behovet for en mer nøyaktig analyse. Dette for å ikke overse viktige aspekter i vurderingen. Om 

denne vurderingen skal være en del av “pay-for-delay” analyser, må baseres på en skjønnsmessig 

vurdering i hver enkelt sak, og de foreliggende markedsforhold. En “pay-for-delay” avtale er imidlertid 

ikke ensbetydende med en overtredelse av TEUF art. 102.  

 

3. Økonomisk kapittel 

3.1 Innledning 

“Pay-for-delay” er en form for samarbeid og det kan i denne sammenhengen utgjøre en form for 

konkurransebegrensning. Konkurransebegrensende avtaler er sosialt uønsket i industrier fordi det gir 

firmaer et insentiv til å oppnå et høyere overskudd, hvor man samtidig eliminerer rettferdig konkurranse 

fra markedet. Dette skader økonomien og forårsaker tap i forbrukeroverskudd. Ettersom noen bedrifter 
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skaffer seg mer markedsmakt, oppfører de seg etterhvert som en monopolist, noe som er skadelig for 

forbrukerne.297 Et ønske om optimal allokering av ressurser og maksimering av forbrukervelferd har gitt 

grunnlag for en grundig undersøkelse av legemiddelindustrien, og spesielt “pay-for-delay” avtaler. 

Forbrukervelferd oppnås ikke bare ved lavere priser, men også gjennom kvalitet, tilgjengelighet og utvalg. 

 

Et patentert legemiddel gjør det mulig for originalprodusenten som er patentinnehaver å tilegne seg 

monopolgevinst for perioden med patentbeskyttelse. Dette vil endres etter at generiske legemidler kommer 

på markedet. De marginale kostnadene for legemiddelproduksjon er generelt veldig lave, mens forskning 

og utvikling av legemidler som orginalprodusenten investerer i, er veldig kostbart. Imidlertid må generiske 

medisiner være  bioekvivalente, som vil si at de må være perfekte medisinske substitutter ved lov.298 Det 

generiske selskapet kan stole på FoU utført av originalprodusenten istedenfor å investere i egen FoU av 

stoffet, og derfor vil deres samlede kostnader være minimale i forhold til orginalprodusenten. Dermed får 

generiske selskaper mulighet til å selge det samme stoffet til en betydelig lavere pris. Videre vil dette 

trolig resultere i en kraftig økning i markedsandelen for det generiske selskapet, og betydelige tap av 

gevinst for originalprodusenten.  

 

Dermed er det ikke overraskende at originalprodusenten ønsker å utsette generisk inntreden så lenge som 

mulig. “Pay-for-delay” er en måte som anvendes for å oppnå en slik forsinkelse, som skaper en “vinn-

vinn” situasjon for både orignalprodusenten og den potensielle generiske deltaker. Originalprodusenten 

gjennomfører således en verdioverførsel til det generiske selskapet, for at de til gjengjeld ikke skal komme 

inn i markedet. Det generiske selskapet vil kun være villig til å inngå en slik avtale, hvis denne betalingen 

kompenserer for tapt fortjeneste. Dette med hensyn til faktorer som sannsynligheten for å vinne en 

eventuell patentkrenkelsessak og sparte juridiske kostnader. Originalprodusenten må i det minste stå for 

beløpet som tilsvarer det generiske selskapets forventede overskudd av salg, om ikke mer; slik at begge 

kan dra nytte av monopolgevinsten.  

 

Sammenlignet med faktisk tidlig generisk inntreden, er en slik betaling fortsatt gunstig for 

originalprodusenten. Ved faktisk generisk inntreden vil originalprodusenten i løpet av kort tid miste en 

betydelig prosentandel av sin markedsandel til den generisk aktøren, og dermed tape mye fortjeneste.299 

                                                
297 Simanjuntak (2018), “Policy implication of price collusion in a duopoly market with differentiated product”, s. 56 
298 European Medicine Agency (2010) “Guideline on the investigation of bioequivalence” s. 4 
299 Grabowski Henry G. & Vernon John M., ‘Brand loyalty, entry and price competition in pharmaceuticals after the 
1984 Drug Act’ (1992) Journal of Law and Economics. “Generic prices fell to 78 percent of their initial value at the 
end of the first year and 65 percent at the end of the second year. This steep price decline together with the growing 
market share obtained by the generics is what causes overall market prices to decline”.  
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Det antas at den første generiske deltakeren vinner således markedsandelen, og transformerer det 

monopolistiske markedet til et duopol. 

 

3.2. Markedskarakteristikk  

Legemiddelindustrien er en sterkt regulert sektor, og den er drevet av forskning og utvikling (FoU). Det er 

to typer selskaper på tilbudssiden; originalprodusenter og generiske produsenter. Originalprodusenter 

investerer mye i forskning og utvikling, og sørger for at innovative medisiner kommer til markedet. Deres 

produkter er som regel underlagt patentbeskyttelse og dermed er de den eneste produsenten som er 

autorisert på markedet. Dette er tilfellet etter de har fått godkjennelse til å tilegne seg en 

markedsføringstillatelse. De generiske selskapene kommer inn i markedet senere, etter 

originalprodusentens patents utløp. Deres fokus er å produsere legemidler som tilsvarer de opprinnelige 

medisinene, og krever vanligvis en lavere pris en originalprodusenten.300  

 

Originalproduserende selskaper brukte i gjennomsnitt 17% av omsetningen sin på FoU fra 2000-2007.301 

Av de 17%, gikk ca. 1,5% av omsetningen til å utvikle nye potensielle medisiner, mens de resterende 

15,5% ble brukt på selve utviklingen av produktene. Disse skulle være både effektive og sikre nok til å 

kunne bli markedsført. De presenterte tall inkluderer også investeringer til FoU der produsentene har 

mislykket i å skape legemidler som når markedet. Utover dette gikk 21% av produsentenes totale 

omsetning til selve produksjonen av legemidlene.302 Utgifter til markedsføring og salgsaktiviteter utgjorde 

23% av omsetningen i løpet av samme periode.303 Gitt at dette er de totale kostnadene produsenten har, 

kan det antas at 39% utgjør overskudd?  

 

Legemiddelindustrien er den industrien i Europa, som investerer mest i FoU i forhold til salg, og det ble 

gjort investeringer for ca. € 34.000 mill. i  2016 på FoU.304 Det er også viktig å bemerke at tidspunktet for 

når et legemiddel inntrer markedet, ofte er 12-13 år etter forskningen på det nye aktive stoff ble startet. I 

tillegg koster det i gjennomsnitt en originalprodusent i underkant av € 2 millioner å utvikle et nytt produkt. 

Det er i gjennomsnitt kun èn til to ut av 10.000 undersøkte aktivstoffer, utviklet i laboratoriene, som 

kommer seg gjennom alle stadiene som kreves, for at det nye legemiddelet skal kunne bli markedsført og 

nå markedet til forbrukerne.305  

                                                
300 EU-Kommisjonen “Executive Summary of the Pharmaceutical Sector Inquiry Report”. s. 7 
301 ibid 
302 ibid, s. 8  
303 ibid 
304 Efpia (2018), “The Pharmaceutical Industry in Figures”, s. 9 og 10 
305 ibid, s. 6 
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Dette er en grunn til at patenter er av stor betydning i legemiddelindustrien. Formålet er å gi 

originalprodusenter mulighet til å tjene tilbake kostnadene de har pådratt seg ved innovasjon, og i tillegg 

gi dem et insentiv til å investere videre for å skape nye legemidler. Patentet har også en annen viktig 

funksjon, da det sikrer at informasjon blir offentliggjort.306 Dette kan for eksempel de generiske 

produsentene dra nytte av, da de senere skal imitere originalprodusentens produkter etter at patentet har 

utløpt. Dette er igjen positivt for forbrukerne, da det kan føre til at billigere medikamenter kommer på 

markedet hurtig etter utløpet av en originalprodusents patent.  

 

Generisk markedsinntreden fører som nevnt til reduserte priser på det aktuelle legemiddelet. Det er 

observert av EU-Kommisjonen at prisene på det generiske produktet etter to år faller med gjennomsnittlig 

40%, sammenlignet med det opprinnelige produktet. Man har også sett prisreduksjoner på opptil 90%.307 I 

tillegg ser man at prisene på originalpreparatet også reduseres som et resultat av generisk inntreden.308 

Dermed blir prisen justert ned for å oppfylle de nye markedsforholdene. 

 

På etterspørselssiden er legemiddelsektoren uvanlig ved at reseptbelagte legemidler ikke bestemmes av 

den endelige forbrukeren.309 Reseptbelagte legemidler kan således ikke sidestilles med andre produkter 

som finnes i et marked med fullkommen konkurranse. Ved andre produkter som omsettes fritt på et 

marked mellom forhandlere og forbrukere, vil prisen bestemmes av skjæringspunktet mellom tilbuds- og 

etterspørselskurven. Her vil produsenten sette prisen der grenseinntekt er lik grensekostnad. Sånn er det 

imidlertid ikke i legemiddelindustrien. Legemidler er produkter som forbrukerne får adgang til gjennom 

helsevesenet, som leger, og i noen medlemsstater farmasøyter. Utgiftene dekkes ofte av det offentlige, og 

reglene om legemiddelpriser og vilkårene for refusjon av legemiddelutgifter gjennom sosiale 

sikringsordninger, avspeiler disse produkters særlige karakter.310  

 

I tillegg skiller legemiddelsektoren seg ved at prisene ofte er et resultat av en regulert beslutningsprosess. I 

et medlemsland der dette ikke er tilfellet, er prisene avhengig av regulerte refusjonsvedtak. På grunn av 

denne strukturen, er verken legene eller sluttforbrukeren (pasienten) særlig prissensitive for reseptbelagte 

legemidler.  

 

                                                
306 EU-Kommisjonen, “Executive Summary of the Pharmaceutical Sector Inquiry Report”, s. 7 
307 EU-Kommisjonen, (2009), “Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report”, s. 78, premiss 212 
308 EU-Kommisjonen. “Executive Summary of the Pharmaceutical Sector Inquiry Report”, s. 9 
309 ibid, s. 8 
310 Servier mot Kommisjonen (2018), sak T-691/14, premiss 1394 
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Den unike strukturen på legemiddelindustrien er således karakterisert ved at offentlige myndigheter er 

sterkt involvert, i tillegg til at industrien er strengt regulert for oppnå visse målsetninger. Dette gjelder 

eksempelvis eneretten, som skal fungere som et insitament for innovasjon, styrke folkehelsen, og sikre at 

offentlige budsjetter er under kontroll.311 Senere i denne økonomiske analysen vil det imidlertid bli antatt 

at prisene settes utelukkende av produsentene. 

      

3.3. “Pay-for-delay” som et spill  

Hvis legemiddelindustrien hadde vært et spill ville de mest sentrale spillerne vært originalprodusenter og 

generiske produsenter. Førstnevnte investerer i FoU og markedsføring. Vanligvis produserer de et 

begrenset antall medikamenter, der de fleste er patentbeskyttet. De generiske produsentene spesialiserer 

seg i produksjon av kopimedikamenter som ikke er patentbeskyttet. De produserer et bredt spekter av 

medisiner og investerer lite eller ingenting i forskning og markedsføring.  

 

Originalprodusenters insentiver 

Originalprodusenten vil inngå en “pay-for-delay” avtale for å utsette tapet av eksklusiviteten for deres 

vellykkede medisiner og avskrekke introduksjonen av generiske kopier. I tillegg kan en slik utsettelse gi 

originalprodusenten bedre tid til å selv introdusere en ny versjon av eget legemiddel, for eksempel 

andregenerasjons produkter før generiske kopimedisiner inntrer markedet.  

 

Generiske selskapers insentiver  

Generiske selskaper ønsker å introdusere generiske kopier på markedet da de kan få en “first mover 

advantage”. Dermed vil de være den første til å dra nytte av å introdusere et kopi av et legemiddel som 

allerede selger bra på markedet. Måter generiske selskaper kan komme inn på markedet på er ved å 

utfordre gyldigheten av originalprodusentenens patent eller inntre markedet før utløpet av 

patenteksklusiviteten. Imidlertid vil generiske selskaper ha et insentiv til å inngå en “pay-for-delay” avtale 

ved at de risikerer at originalprodusenten oppstiller patentkrenkelsessøksmål dersom de kommer inn på 

markedet før patentets utløp. I spillet vil det antas for enkelhetens skyld at det kun er én generisk 

produsent som ønsker å inntre markedet. Situasjonen ville imidlertid blitt annerledes, dersom det kommer 

flere generiske produsenter. Dette vil ha en innvirkning på spillet ved at “pay-for-delay” kan bli en lite 

attraktiv strategi. Dette blir imidlertid sett bort ifra i nedenstående spill. 

 

                                                
311 EU-Kommisjonen. “Executive Summary of the Pharmaceutical Sector Inquiry Report”, s. 9 
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Originalprodusentens og generiske produsentens motstridende insentiver kan føre til patentsøksmål. Dette 

kan man også se ut fra faktiske hendelser. Det fremgår eksempelvis av Lundbeck-dommen at 

verdioverføringen fungerte som en utløsende faktor for å nå frem til en avtale, en såkalt ”deal clincher”.312 

Verdioverføringen avspeiler dermed partenes vurdering av patentets styrke og de generiske selskapers 

sjanse til å lykkes i et eventuelt søksmål. I tillegg bestred ikke Lundbeck at beløpene kunne beregnes som 

grunnlag til forventede fortjenester eller den omsetningen som de generiske selskapene håpet på å oppnå i 

avtalens løpetid, dersom de hadde inntrådt på markedet.313 Til slutt godtgjør også bevisene at de generiske 

selskapene hadde foretatt omfattende investeringer for å forberede sin inntreden i tiden før avtalene, og at 

de ikke hadde til hensikt å gi opp disse tiltakene på grunn av Lundbecks patenter.314  

 

Selv om det var forelå en usikkerhet om hvorvidt de generiske legemidlene var patentkrenkende, hadde de 

generiske selskapene en reell sjanse til å vinne i et eventuelt patentsøksmål mot Lundbeck.315 Den 

avgjørende faktoren var derfor om det på avtaletidspunktet forelå en usikkerhet med hensyn til de 

generiske selskapenes inntreden uten at de ble møtt med patentkrenkelsessøksmål eller lykkes med å stride 

mot gyldigheten av saksøkers patenter. Som et resultat av de store verdioverføringene, kunne 

originalprodusenten skifte ut denne usikkerheten med en sikkerhet, i løpet av avtalens løpetid, at de 

generiske ikke kom inn på markedet.316  

 

Dette belyser originalprodusentens insentiv til å betale et generisk selskap, og et generisk selskap sitt 

insentiv til å godta et forlik, noe som er relevant for nedenstående spill.  

3.4. Har alltid originalprodusenten og et generisk selskap insentiv til å inngå en 

“pay-for-delay” avtale? 

Vi antar at originalprodusentens inntekt ved monopol er gitt ved "#. Hvis en generisk produsent lykkes 

med å komme inn på markedet, antar vi at originalprodusenten og den generiske produsenten vil ha en 

inntekt på "$hver. Når det kommer en til aktør på markedet er det klart at inntekten vil endre seg deretter. 

Den samlede inntekten for originalprodusenten og den generiske produsenten vil derfor være mindre enn 

monopolinntekten, det vil si at inntekten er 2 ∙ "$ 	< 	"# .  

 

                                                
312 Lundbeck mot Kommisjonen (2016), sak T-472/13, premiss 361 
313 ibid, premiss 362 
314 ibid, premiss 363 
315 ibid  
316 ibid  
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I det følgende blir et spill illustrert for å finne ut om originalprodusenten og den generiske produsenten 

alltid vil komme bedre ut ved å inngå en forliksavtale. Først vil det bli oppstilt et spill der det ikke 

foreligger en “pay-for-delay” avtale og partene forutsetter et patentkrenkelsessøksmål. Deretter vil det bli 

fremstilt et spill hvor en “pay-for-delay” avtale finner sted, der partene vil unngå et 

patentkrenkelsesøksmål.   

 

Spill med ingen forhandling: (uten “pay-for-delay” avtale)317 

Hvis det foreligger et patentkrenkelsessøksmål antar vi at begge partene vurderer sannsynligheten for at 

originalprodusenten vinner søksmålet er gitt ved )*. Videre antas det at taperen skal betale begge partenes 

saksomkostninger, +.  

 

Originalprodusentens forventede gevinst (inntekt) vil være: 

,(".) = 	)* ∙ "#	 + (1	 − )*) ∙ ("$ − +) 

 

Den generiske produsentens forventede inntekt vil være: 

,4"56 = 	)* ∙ (−+) + (1 − )*) ∙ "$ 

 

Til sammen vil originalprodusentens og den generiske produsentens forventede inntekt være: 

,(".) + ,("5) = )* ∙ "# + 2 ∙ (1 − )*) ∙ "$ − + 

 

Partenes forventede tap hvis de ikke inngår en avtale, og dermed den forventede gevinst for partene ved å 

inngå en avtale vil være: 

"# − (,(".) + ,4"56) = (1 − )*) ∙ ("# − 2 ∙ "$) − + 

 

 

                                                
317 Formalisering av spillet er utarbeidet i samarbeid med økonomisk veileder Niels Blomgren-Hansen 
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Figur 3.1. 

 

Grafen er tegnet med følgende verdier:  

"# = 1000; "$ = 400; + = 100. 

 

Ut fra grafen viser den tynne linjen originalprodusentens inntekt (etter fradrag av forventet andel av 

saksomkostninger, +). Linjen viser altså originalprodusentens forventede inntekt ,(".), som funksjon av 

sannsynligheten for at originalprodusenten vinner patentkrenkelsessaken. Den generiske produsentens 

inntekt (etter fradrag av forventet andel av saksomkostninger, +) er vist ved den stiplede linjen. Den 

stiplede linjen viser altså den generiske produsentens forventede inntekt ,("5), som også er en funksjon 

av sannsynligheten for at originalprodusenten vinner patentkrenkelsessaken. Videre ser vi partenes 

samlede inntekt i den tykke linjen gitt ved funksjonen ,(".) +	,("5).  

 

Partenes samlede forventede tap ved å føre patentkrenkelsessak er differansen mellom 

originalprodusentens inntekt ved monopol ("#), originalprodusenten forventede inntekt og den generiske 

produsentens forventede inntekt (,(".) + ,("5)). Differansen vil dermed vise gevinsten de to 

produsentene får ved å inngå en forliksavtale istedenfor å føre patentkrenkelsessøksmål. I den grafiske 

fremstillingen nedenfor vises dette ved den vannrette tykke røde stiplede linje ved 1000 og det blå fargede 

feltet mellom denne og den tykke linjen. Ved inngåelse av en forliksavtale vil de to produsentene dele 

monopolprofitten i mellom seg.  
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Figur 3.2.  

 

Numerisk eksempel: 

Hvis det legges til grunn at sannsynligheten for at begge parter vurderer originalprodusentens sjanse til å 

vinne patentkrenkelsessøksmålet for )* = 0.7, finner vi at originalprodusentens forventede inntekt er 

,(".) = 790 og den generiske produsentens forventede inntekt er ,4"56 = 50.   

 

Utregning: 

,(".) = 0.7 ∙ 1000 + (1 − 0.7) ∙ (400 − 100) = 790 

,("5) = 0.7 ∙ (−100) + (1 − 0.7) ∙ 400 = 50 

 

 

Partenes tap ved å dele monopolet er gitt ved funksjonen: 

 

 =	 = "# − ,(".) − ,("5).   

Utregning:  

= = 1000 − 790 − 50 = 160  

 

Det forventede tapet til partene ved å føre patentkrenkelsessak vil dermed være 160. Dette viser også 

gevinsten partene vil få dersom de inngår en forliksavtale.  
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Som nevnt vil taperen betale saksomkostninger, og derfor må dette også tas i betraktning. Den generiske 

produsenten vil ikke utfordre originalprodusentens monopol, med mindre:  

 

,("5) = )* ∙ (−+) + (1 − )*) ∙ "$ > + 

+ > "$ ∙
1 − )*

)*
 

 

Numerisk eksempel: 

)* = 0.7 og "$ = 400 

+ > 400 ∙
1 − 0.7

0.7
= 171.43. 

 

Det betyr at den generiske produsenten vil avstå fra å utfordre monopolet dersom saksomkostningene er 

større enn 171.43.  

 

Tilsvarende kan vi finne sannsynligheten for at den generiske produsenten vinner søksmålet. Hvis vi antar 

at + = 100 og "$ = 400 finner vi at den generiske produsenten kun vil utfordre monopolet hvis 

sannsynligheten for at den generiske produsenten vinner saken er under 0.8 ()* > 0.8).  

 

I dette spillet var det ingen forhandling mellom partene. Det grafiske eksempelet viser det forventede tapet 

partene vil ha ved et patentkrenkelsessøksmål. Tilsvarende vil dette vise partenes gevinst ved å heller 

inngå en avtale. Det kan derfor være et sannsynlig utfall at partene vil inngå en avtale, da dette vil gi en 

gevinst. I spillet nedenfor vil vi belyse utfallet ved en forhandlingsløsning.  

 

Spill med forhandlingsløsning (med “pay-for-delay” avtale):318 

Begge parter vil dra nytte av å inngå en avtale, hvis originalprodusenten overfører et beløp til den 

generiske produsenten, T, for å holde seg borte fra markedet. Når avtalen inneholder en verdioverføring er 

det typisk en “pay-for-delay” avtale. Siden slike avtaler stammer fra en kommersiell sammenheng, vil den 

reflektere partenes forhandlingsstyrke. Som de fleste andre kommersielle uenigheter vil partene ha en 

interesse i å avslutte den aktuelle tvisten, gjerne uten å føre en sak i retten, fordi det er kostbart og 

tidkrevende.  

 

                                                
318 Formalisering av spillet er utarbeidet i samarbeid med økonomisk veileder Niels Blomgren-Hansen 
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For at partene skal inngå en slik avtale er det dermed klart at betalingen må være av en viss størrelse. 

Betalingen må være av en størrelse som gjør partene bedre stilt enn hvis de hadde ført saken ved en 

rettsak. Betalingen, T, må dermed være: 

,("5) < B < "# − ,(".) 

 

Originalprodusentens gevinst ved å inngå en “pay-for-delay” avtale vil være: 

C. = ("# − B) − ,(".) = ("# − B) − ()* ∙ "# + (1 − )*) ∙ ("$ − +)) 

 

Den generiske produsentens gevinst ved å inngå en “pay-for-delay” avtale vil være: 

C5 = B − ,("5) = B − ()* ∙ (−+) + (1 − )*) ∙ "$ 

 

Det skal bemerkes at partenes gevinst ikke kan være negativ. Det vil si at: 

 

C. 	> 0 → B < (1 − )*) ∙ ("# − "$ + +) 

C5 	> 0 → B > ()* ∙ (−+) + (1 − )*) ∙ "$ 

 

som gir uttrykket: 

()* ∙ (−+) + (1 − )*) ∙ "$) < B < (1 − )*) ∙ ("# − "$ + +) 

 

Ut fra dette kan vi finne den laveste og høyeste verdien av verdioverføringen, T. Det representerer således 

hva den laveste verdien som den generiske produsenten vil akseptere, og hvor mye originalprodusenten er 

villig til å betale. Spennet mellom den laveste og høyeste verdien av T som funksjon av )* er illustrert i 

den grafiske fremstillingen nedenfor.  
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Figur 3.3 

 

Den tynne linjen viser den høyeste verdien, og den stiplede linjen viser den laveste verdien. For verdiene 

Vm=1000; Vk=400; Pr=0.7; Z=100, ser vi at T må være høyere enn 50, men ikke mer enn 210.  

 

Hvorvidt verdioverføringen, T, vil ligge i dette spennet (mellom 50 og 210), vil avhenge av partenes 

forhandlingsstyrke. Forhandlingsstyrken omhandler den finansielle styrken til å kunne stå for høye 

saksomkostninger.   

 

Begge partene ønsker å unngå rettssak. For å finne den optimale størrelsen på verdioverføringen, ved hjelp 

av Nash, antas det at partenes forhandlingsstyrke er like stor. Nash-forhandlingsløsningen vil være det 

beløpet av verdioverføringen, T, som maksimerer det geometriske gjennomsnittet av partenes gevinst ved 

å unngå en rettssak, N.  

E = C.
F.G ∙ C5

F.G 

 

Ved å derivere N med hensyn på T får vi at nettogevinsten ved å unngå rettssak er like stor for begge 

partene, dvs. C.
F,G
= C5

F,G.  Se vedlegg 1 for denne utregningen.  

Ved å innsette formlene for C.
F,Gog C5

F,G får vi at T er gitt følgende:  

4B − ()I ∙ (−+) + (1 − Pr) ∙ "$)6 = L4"# − B) − ()* ∙ "# + (1 − Pr) ∙ ("$ − +)6M 
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B =
(1 − )I) ∙ "# + (1 − 2 ∙ )I) ∙ +

2
 

 

Ved å innsette verdien, Pr=0.7, i T får vi at verdioverføringen T=130. Se vedlegg 1 for utregning. I den 

grafiske fremstillingen nedenfor er denne forhandlingsløsningen vist med ved den tykke linjen, og den 

stiplede røde streken som treffer y-aksen på 130.  

 
Figur 3.4.  

 

Partene vil nå få et ny inntekt (forskjellig fra den vi hadde i spillet uten forhandling). I dette spillet vil 

partenes inntekt være gitt ved:  

 

"N. = "# − B = "# −
(1 − )*) ∙ "# + (1 − 2 ∙ )*) ∙ +

2
 

"N5 = B =
1 − )* ∙ "# + (1 − 2 ∙ )*) ∙ +

2
 

 

 

Ved å anta at 1) originalprodusenten kan true med å anlegge patentkrenkelsessøksmål, og 2) at den 

generiske produsenten likevel fortsetter sin produksjon av det generiske legemidlet, kan partenes inntekt 

ved “pay-for-delay” vises grafisk slik: 
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Figur 3.5.  

 

Den hele tykke linjen representerer den generiske produsentens inntekt som vil være verdioverføringen fra 

originalprodusenten ,"N5 = B. Den stiplede tynne linjen er originalprodusentens inntekt som vil være 

monopolistisk da de er de eneste som produserer legemiddelet på markedet, 

 "N. = "#  

 

De to betingelsene, 1) og 2), ovenfor, er ikke oppfylt hvis (a) originalprodusenten med stor sannsynlighet 

vil vinne rettssaken eller (b) hvis det foreligger en liten sjanse for at originalprodusenten vinner rettssaken.  

 

I tilfelle (a), der originalprodusenten med stor sannsynlighet vil vinne, vil ikke den generiske produsenten 

utfordre monopolet til originalprodusenten. Når den generiske produsenten ikke utfordrer monopolet, og 

holder seg unna markedet vil originalprodusenten ta hele monopoloinntekten. Det vil si at 

originalprodusentens inntekt vil være "# = 1000. 

  

 

I tilfelle (b), der det er liten sjanse for at originalprodusenten vinner rettssaken, vil den generiske 

produsenten utfordre monopolet, og originalprodusenten vil heller ikke forsvare monopolet. Partene vil 

dermed stå likt og forhandlingsløsningen er at partene deler monopolinntekten i mellom seg. 

". = "5 =
OP

Q
= 500. Denne løsningen er vist grafisk i figuren ved de vannrette og hele linjene.  
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Numerisk eksempel: 

Pr=0.7, Vm=500, Z=1000 

". = "# − B = "# −
(1 − )*) ∙ "# + (1 − 2 ∙ )*) ∙ +

2
 

"5 = B =
1 − )* ∙ "# + (1 − 2 ∙ )*) ∙ +

2
 

 

Tidligere fant vi at tapet ved angrep på monopolet (tapet ved å dele monopolet) uten avtale var X=160. 

Ved å inngå en “pay-for-delay” avtale unngår partene dette tapet og dette blir en gevinst som de kan dele 

likt mellom seg. Det vil si at de får 80 hver, (160/2=80).  

 

Originalprodusentens forventede inntekt ved “pay-for-delay” vil være: 

"°	 = ,	("°	) +
=

2
= 790 + 80 = 870 

 

Den generiske produsentens forventede inntekt ved “pay-for-delay” vil være: 

"5		 = ,	4"5		6 +
=

2
= 50 + 80 = 130	 

 

I dette spillet er det oppstilt en forhandlingsløsning. Denne forhandlingsløsningen innebærer en 

verdioverføring. Hvis originalprodusenten overfører et beløp til den generiske produsenten, T, som i vårt 

tilfelle er 130, for å holde seg borte fra markedet vil partene inngå en avtale. I spillet uten forhandling ville 

originalprodusentens inntekt være 790, men ved inngåelse av en “pay-for-delay” avtale vil den være 870. 

Den generiske produsenten inntekt uten forhandling er 50 og ved inngåelse av “pay-for-delay” avtale er 

den 130. Både originalprodusenten og den generiske produsenten vil dermed alltid ha et insentiv til å 

inngå en “pay-for-delay” avtale fordi begge parter vil få et bedre økonomisk utfall. 

 

3.5. Hvorfor kan “pay-for-delay” være problematisk? 

Basert på spillet ovenfor vil partene alltid ha et insentiv til å inngå en “pay-for-delay” avtale. Da kan man 

samtidig anta at forbrukeren alltid vil komme dårligere ut av dette, fordi den taper på den forventede 

fordelen med større konkurranse gjennom generisk inntreden.  
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For å svare på hvorfor “pay-for-delay” kan være problematisk, vil vi anvende en Bertrand duopol-modell. 

Bertrand er en konkurransemodell mellom firmaer som konkurrerer på pris. I Bertrand duopol-modellen er 

produktene identiske og konkurransen mellom to selskaper vil drive prisen ned til grensekostnadene, som 

det også gjør ved fullkommen konkurranse.319 I denne oppgaven antar vi priskonkurranse, og differensiert 

Bertrand-konkurranse. Den vil være differensiert fordi generiske kopiprodukter ikke nødvendigvis 

oppfattes som fullstendig like av forbrukerne. Det vil si at noen kjøpere uansett vil kjøpe fra 

originalprodusenten fordi de har en sterk preferanse.  

 

Originalprodusenten har en eksklusiv rettighet som følge av patentet og dette gir han en monopolstilling. 

Dermed vil det først tas stilling til en situasjon med monopol.  

 

3.6. Markedsmakt 

Et avgjørende begrep i konkurranserettens økonomi er begrepet markedsmakt. Det referer til en 

virksomhets evne til å heve prisen over et konkurransedyktig nivå, altså over «benchmark»-prisen på en 

lønnsom måte.320  Markedsmakt blir ofte definert som forskjellen mellom prisene en virksomhet kan sette, 

og deres marginale kostnader av produksjon. Dette er fordi den laveste mulig prisen en virksomhet 

lønnsomt kan kreve, er prisen som tilsvarer marginalkostnaden for produksjonen.321 Markedsmakt er altså 

produsentens evne til å fastsette sin egen pris.  

 

Det er også vanlig i økonomien at markedsmakt bli målt av Lerner-indeksen.322  Indeksen er den 

prosentvise “mark-up” av pris over grensekostnader:  

S = (−TU)/) 

 

 

Lerner-indeksen er et positivt tall (S ≥ 0), og vil øke ved markedsmakt. En perfekt konkurransedyktig 

virksomhet har en Lerner-indeks lik null (S = 0), siden prisen vil være grensekostnaden () = TU). En 

monopolist vil ha en Lerner-indeks som er større en null. En større Lerner-indeks indikerer mer 

markedsmakt.  

 

                                                
319 Motta (2004), “Competition policy: Theory and practice”, s. 41, kildenote 1  
320 ibid, s. 40 
321 ibid, s. 41 
322 Feinberg (1980), “The Lerner Index, Concentration, and the Measurement of Market Power”,  s. 1180 
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Hvis priselastisiteten på etterspørselskurven er høy, vil det føre til at prosentandelen, og således Lerner-

indeksen, reduseres. Et monopol kan normalt defineres som en enkelt selger i en bransje uten nære 

substitutter. I et slikt tilfelle vil et monopol ha en høyere Lerner-indeks. Situasjonen er imidlertid 

annerledes i legemiddelindustrien, der (den midlertidige) monopolsituasjonen er forårsaket av et patent, og 

andre tilbydere gjerne vil komme på markedet.  

 

Prisen en produsent kan sette, vil avhenge av etterspørselskurvens elasisitet. Dette vil vi komme tilbake til 

under diskusjonen om monopol. Dersom monopolet ikke angripes, vil monopolisten ha markedsmakt. 

Dette vil være tilfellet for en originalprodusent som har en ekslusivitetsperiode som følge av patent. I 

legemiddelindustrien har ikke produsenten mye markedsmakt selv om originalprodusenten er den eneste 

som tilbyr et bestemt legemiddel. Dersom han setter prisen over grensekostnad, vil en annen aktør stå klar 

til å komme inn i markedet, og “overta” kundene ved å sette en litt lavere pris, dersom patentet kan 

utfordres.  

 

Dersom det er fullkommen konkurranse i markedet, vil den enkelte produsents etterspørselskurve være 

fullstendig elastisk, og det foreligger ingen markedsmakt. I tilfellet av oligopol, vil produsentenes 

markedsmakt imidlertid være avhengig av omstendighetene. Dette kan forekomme der flere generiske 

produkter har kommet på markedet. Dette er en mellomting mellom perfekt konkurranse og monopol.  

  

I denne analysen vil imidlertid et differensiert Bertrand-duopol analyseres i senere avsnitt, da vi antar at 

det kun er èn originalprodusent og èn generisk produsent. I det simple Bertrand duopol har ingen av 

konkurrentene markedsmakt. Dersom de setter prisen over grensekostnadene, mister de alt salg til den 

andre produsenten. Kundene har ingen preferanser til de to produktene, de anses som identiske. I det 

differensierte monopol, er produktene (i kjøpernes øyne) ikke helt identiske. Det vil si at hver av 

produsentenes etterspørselskurve er mindre enn fullt elastiske. Dette belyser imidlertid at markedsmakt 

ikke er ensbetydende med hvor mange konkurrenter som finnes i markedet, men hvor elastisk 

etterspørselskurven er. Konkurranselovgivningen kan også sette noen minimumsgrenser for markedsmakt, 

for å avgjøre om det kan være skadelig for konkurransen eller ikke, basert på hva som skal undersøkes.323   

   

3.7. Monopol 

Når et legemiddel har patenteksklusivitet, kan det antas i økonomisk sammenheng at originalprodusenten 

har et (midlertidig) monopol på legemiddelet. Selv uten patentet vil produsenten i prinsippet være 

                                                
323 ibid, s. 41 
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monopolist i begynnelsen før konkurrenten oppdager hvordan man fremstiller lignende produkter. Det er 

derfor svært naturlig å se nærmere på den økonomiske teorien bak monopol.  

 

Markedsmakt kan redusere statisk velferd. I nedenstående eksempel fokuseres det på allokert effektivitet, 

og det antas at teknologien (kostnader) er gitt, og at mest effektiv teknologi tilgjengelig brukes. I det 

følgende illustreres en enkel grafisk analyse av hovedpunktene: når prisene er over marginale kostnader, 

vil dette medfører et høyere produsentoverskudd, men ikke høyt nok til å kompensere for lavere 

konsumentoverskudd forårsaket av høyere priser. 

 
  

Figur 3.6.324 

 

Under monopol angis velferd som summen av produsentoverskuddet og konsumentoverskuddet. Netto 

effektivitetstap som er forårsaket av monopol, kalles dødvektstap. Dette vises i figuren ved den blåfargede 

trekanten. Det er også viktig å legge merke til at i en monopolsituasjon vil den totale velferd være mindre. 

Konkurranse vil derimot øke netto velferd, det vil dog ikke være Pareto-effektivt (dvs. ikke alle får det 

bedre). Produsentoverskuddet blir større i monopol situasjonen, og konsumentoverskuddet blir mindre. 

Dette illustrerer en bransje av produsenter som gjerne vil opprettholde monopolet ved beskyttelse og 

                                                
324 Hvis man for enkelthetens skyld antar at det eksisterer en lineær markedsetterspørsel, beskrevet an linjen OO`, og 
at en konstant avkastning til skala-teknologi, representert ved linjen med konstante marginale kostnader pc,c. I det 
mest konkurransedyktige utfallet, i denne situasjonen referanseutfallet («bench-mark»), er prisen pc og mengden 
solgt til forbrukeren er lik qc. Man kan da tenke seg det ekstreme tilfellet der markedsmakten er maksimal: industrien 
er monopolisert av et enkelt firma, som krever en monopolpris, pm. Likevektsprisen vil bli gitt ved qm. Det er viktig 
å merke seg at velferd er definert som summen av konsumentoverskudd og produsentoverskudd. Under den mest 
konkurransedyktige likevekten angis velferden av trekanten. OpcS, som også tilsvarer konsumentoverskuddet. 
Virksomhetene vil ikke ha noe overskudd, siden den vil være lik 0. 
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mindre konurransepress. I motsatt retning er dette dårlig for forbrukerne da de vil få det bedre med større 

konkurranse på markedet.325 

 

Et dødvektstap (velferdstap)326 oppstår ikke kun ved monopolpris, men for enhver pris over 

marginalkostnad. Man kan se av det grafiske eksempelet, at dødvektstapet forårsaket av markedsmakt 

(monopol) er avhengig av elastisiteten i markedets etterspørsel. For enkelhetens skyld antar vi at 

etterspørselskurven er lineær.327   

 

Markedets etterspørsel ved monopol er gitt ved: 

XY = Z − [	)Y 

 

Parameteren a måler etterspørselen i en hypotetisk situasjon der prisen er null og dermed et “free good”. 

Parameteren \
]
  avgjør hvor bratt etterspørselskurven er. Elastisiteten i et marked avhenger av 

etterspørselskurven. Dersom etterspørselen hadde vært perfekt elastisk, ville ikke monopolisten hatt 

mulighet til å sette noen pris over marginalkostnad. Dermed vil dødvektstapet i et slikt tilfelle være lik 

null. Dersom elastisiteten i markedet synker, vil monopolistens evne til å kreve høyere priser stige, og 

dermed vil det også bli et større dødvektstap.328  

 

Konkurranseforholdene i legemiddelindustrien er imidlertid forskjellig fra de mekanismer, som normalt 

finnes på markeder, som ikke er så intensivt regulerte. Som det fremgår av Kommisjonens meddelelse av 

8. juli 2009 “Executive Summary of the Pharmaeutical Sector Inquiry Report”, har legemiddeler det 

“særlige trekk” at etterspørselen etter reseptpliktig medisin styres av den ordinerte lege, og ikke av den 

endelige forbruker (pasienten).329  

 

Elastisiteten i legemiddelindustrien er avhengig av markedets (imperfekte) substitutter og legene som 

skriver ut resept til forbrukerne. Hvis legene skriver ut “de beste” medikamentene uten å ta hensyn til 

prisen, selv om det kanskje finnes nære substitutter,  så kan etterspørselskurven bli veldig lite elastisk. Når 

leger velger hva slags medikament de skal ordinere, ledes de primært av legemidlenes terapeutiske effekt, 

                                                
325 Motta (2004), “Competition and policy: Theory and practice”, s. 42 
326 Velferd angis av området beskrevet av punktene O-pc-TR, som i seg selv er summen av 
produsentoverskuddet pm-pc-T-R av konsumentoverskuddet O-pm-R. Netto effektivtetstap forårsaket av 
monopol er gitt av forskjellen mellom områdene O-p- S og O-pc-TR, nemlig ved området av trekanten R-T-S, 
som er dødvektstapet, D, for økonomien.  
327 Formaliseringen av funksjonene er utviklet i samarbeid med Niels Blomgren-Hansen. 
328 Motta (2004), “Competition and policy: Theory and practice”, s. 43 
329 EU-Kommisjonen (2009): “Executive Summary of the Pharmaeutical Sector Inquiry Report”, Se også Servier 
mot Kommisjonen (2018), Sak T-691/14,  premiss 1385 
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som ikke er en faktor relatert til pris.330 Når et legemiddel viser seg å være bedre enn andre i terapeutisk 

sammenheng, eller den eneste behandlingsmulighet som anbefales av forskere, kan legene selv velge det 

beste alternativet uten å ta hensyn til prisen, og selv om denne pris er betydelig høyere enn prisen på andre 

tilgjengelige legemidler.331  

 

 

Monopolistens profittfunksjon er gitt ved: 

 

						^Y = X	 ∙ ()Y − _) − Ỳ 

		^Y = (Z − [	 ∙ )Y) ∙ ()Y − _) − Ỳ  

 

Parameter c er konstant og representerer marginalkostnaden av produksjonen. Ỳer de faste kostnadene 

(produksjonskostnadene), og i denne situasjonen vil kostnader til FoU være sunk cost. Ved å maksimere 

profitten finner vi monopolprisen. Dette gjøres ved å derivere prisen med hensyn på profitten. 

 

Første betingelse for profittmaksimering: 
abc

adc
= (Z − [	 ∙ )Y) − [	 ∙ ()Y − _) = 0	  

 

Ut fra uttrykket, deriveres monopolprisen til:  

)Y = 	

Z
[
+ _

2
 

 

Ved prisen P, selger monopolisten mengden: 

XY = Z − [	 ∙ e

Z
[
+ _

2
f 

XY =
Z − [	 ∙ _

2
 

 

Monopolistens profitt vil dermed være:  

^Y = g
Z − [	 ∙ _

2
	h ∙ e

Z
[
+ _

2
− _f −	 Ỳ 

                                                
330 ibid 
331 ibid, premiss 1396 
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^Y = 	
(Z − [	 ∙ _)Q

4 ∙ [
−	 Ỳ 

 

Konsumentoverskuddet vil dermed være:  

UiY = L
Z

[
− )M ∙ X	 ∙

1

2
 

UiY = e
Z

[
−	

Z
[
+ _

2
f ∙ g	

Z − [ ∙ _

2
h ∙
1

2
 

UiY =
(Z − [ ∙ _)Q

8 ∙ [
 

 

Numerisk eksempel: 

Ved å bruke følgende verdier: a = 1, b = 0,5, c = 0,25 og Ỳ= 0,1  kan pris, mengde, profitt og 

konsumentoverskudd regnes ut. 

  

)Y =	

1
0,5

	+ 	0,25

2
= 1,125 

 

 

XY =
1	 − 	0,5	 ∙ 0,25

2
= 	0,4375 

 

 

^Y =
(1	 − 	0,5	 ∙ 0,25)Q

4 ∙ 0,5
− 0,1 = 0,382	81 − 0,1 = 0,28281	 

 

 

UiY = 	
(1 − 0,5	 ∙ 0,25)Q

8 ∙ 0,5
= 0,19141	 

 

Dette kan vises i en grafiske fremstillingen ut fra det numerisk eksempelet følgende: 
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Figur 3.7. 

 

Jo mindre elastisk markedets etterspørsel er, jo høyere er prisen, og således monopolistens profitt. Ut fra 

det numeriske eksempelet er konsumentoverskuddet en fallende funksjon av elastisiteten. Dette er normalt 

i en situasjon der konsumenten både drar fordeler ved godet, og selv bestemmer om de vil kjøpe godet, og 

derav betaler for det. Dette vil være normale markedsmekanismer, og etterspørselskurven vil her 

representere forbrukernes marginale nytte av produktet.  

 

Imidlertid er markedsmekanismene i legemiddelindustrien annerledes. Som tidligere nevnt, blir 

reseptbelagt medisin skrevet ut av en lege som ikke tar hensyn til nære substitutter som vil være billigere 

for forbrukeren, men heller ikke-prisrelaterte faktorer som medikamentets terapeutiske virkning.332 Videre 

dekkes ofte utgiftene til forbrukerne av det offentlige gjennom sosiale sikringsordninger, og vilkår for 

refusjon av legemiddelutgifter. Derfor kan ikke konsumentoverskuddet bli ansett som et måleparameter 

for forbrukernes velferdsfordeler fra å få tilgang til nye patenterte produkter. Denne unike 

markedsmekanismen fører til at det er fordelaktig for produsentene å investere i FoU til medisin, 

sammenlignet med å selge et gode i et marked med normale konkurransevilkår.  

 

Derfor kan det ikke i økonomisk teoretisk forstand være et monopol i legemiddelindustrien. Selv om det er 

et slags (midlertidig) monopol, siden de er eneste tilbyder, betyr ikke det at de kan oppføre seg i markedet 

                                                
332 Servier mot Kommisjonen (2018), Sak T-691/14,  premiss 1385 
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som om de har monopol. Dette er fordi det er andre aktører som har forberedt seg og er klare til å komme 

på markedet.  

 

3.8. Duopol  

Etter utløpet av et patentert legemiddel vil et generisk firma vanligvis inntre på markedet. Når dette er 

tilfellet vil markedssituasjonen endre seg. Det vil da være to selgere av et legemiddel til samme terapeutisk 

bruk, og dermed foreligger et duopol i markedet.333 Duopolet vil være differensiert på grunn av 

legemiddelindustriens særlige karaktertrekk, og derfor være avhengig av en substitusjonsgrad.  

 

Duopol er en av de eldste grenene i matematisk økonomi ifølge Austin Cournot.334 Her antar man at to 

selgere hadde en homogen vare som de solgte i samme marked. Ettersom markedsprisen ble antatt å være 

avhengig av den totale mengden solgt av begge konkurrenter, var saken mer komplisert enn ved monopol. 

Den optimale avgjørelsen til hver konkurrent var ikke bare avhengig av konsekvenser på 

etterspørselssiden, men også av forventet atferd av den andre konkurrenten basert på egen atferd.335  

 

Bertrand påpekte at dersom varen ble ansett som fullstendig homogen av forbrukerne, kunne enhver 

konkurrent forhandle på pris istedenfor kvantitet, og ta hele markedet med å tilby en litt lavere pris enn 

konkurrenten.336 Imidlertid kunne varen betraktes som litt heterogen; selgerne ville tilby et nær substitutt, 

men forbrukerne ville ha små preferanser for det ene eller det andre. På den måten kunne de være villig til 

å betale litt mer for den foretrukne leverandør, men bare litt.337  

  

I denne analysen vil dynamikken i et Bertrand-duopol med differensierte produkter bli analysert. I dette 

tilfellet undersøker vi legemiddelindustrien, og antar at det er et duopol med svært nærliggende 

substitutter. Nærliggende substitutter i legemiddelindustrien kan være tilfellet når et innovativt legemiddel 

blir en salgssuksess og generiske produsenter kommer inn i markedet med et kopimedikament. Det vil 

dermed være et terapeutisk substitutt som konkurrerer med salgssuksessen. De hyppig omtalte sakene i 

den juridiske analysen vil være eksempler på dette. Servier har patentert perindopril og Lundbeck har 

patentert citalopram, som de generiske produsentene ønsker å produsere kopier av.  

 

                                                
333 generiske medisiner skal være bioekvivalente, som vil si at de må være perfekte medisinske substitutter ved lov, 
jf. European Medicine Agency (2010) “Guideline on the investigation of bioequivalence” s. 4 
334 E. Ahmeda Et. Al (2015) “On Bertrand duopoly game with differentiated goods”, s. 169-179  
335 ibid 
336 ibid 
337 ibid 
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Duopolet i foreliggende situasjon består av én originalprodusent og én generisk produsent. 

I et duopol vil ikke eksistensen av flere produsenter ha innvirkning på markedets etterspørselsfunksjon. 

Imidlertid vil etterspørselsfunksjonen bli mer elastisk for den individuelle produsenten. For enkelhetens 

skyld antar vi symmetri og dermed vil produsentenes etterspørselsfunksjon være: 

 

X\ =
Z

2
−
[

2
∙ )\ − j ∙ ()\ − )Q) 

XQ =
Z

2
−
[

2
∙ )Q − j ∙ ()Q − )\) 

Parameter d måler de to produktenes substituerbarhet. Hvis produktene er perfekte substitutter vil  j → ∞. 

I tilfellet der j = 0, er produktene ikke substitutter.  

 

Produsentene til sammen vil utgjøre duopolet, Xl, og vil dermed være:  

Xl = X\ + XQ = Z − [ ∙
)\ + )Q

2
 

 

I duopolet vil produsentenes profitt være: 

^\ = X\ ∙ ()\ − _) = (
Z

2
−
[

2
∙ )\ − j ∙ ()\ − )Q)) ∙ ()\ − _) 

^Q = XQ ∙ ()Q − _) = (
Z

2
−
[

2
∙ )Q − j ∙ ()Q − )\)) ∙ ()Q − _) 

 

Ved å maksimere profitten finner vi duopolprisen. Dette gjøres ved å derivere prisen med hensyn på 

profitten, og setter uttrykket lik null: 

 
m^\

m)\
= 	−([ + 2 ∙ j) ∙ 	)\ + j ∙ )Q +

Z

2
+ (

[

2
+ j) ∙ _ = 0 

 

m^Q

m)Q
=	−([ + 2 ∙ j) ∙ 	)Q + j ∙ )\ +

Z

2
+ (

[

2
+ j) ∙ _ = 0 

 

Duopolprisen vil dermed være: 

)l = )\ = )Q =
([ + 3 ∙ j) ∙ (

Z
2
+ (

[
2
+ j) ∙ _)

[Q + 3 ∙ jQ + 4 ∙ [ ∙ j
< )Y	noI	j > 0 

 

Duopolprisen vil være mindre enn monopolprisen der parameteren d er større enn null, da er produktene 

substitutter.  
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Hvis det viser seg at de to produktene ikke er substitutter, vil d være lik null. Situasjonen vil dermed være 

den samme som å ha to monopolsituasjoner på to separate markeder, men som er halvert i størrelsen fra 

monopoleksempelet ovenfor. Dette er fordi det er to produsenter. Både prisene og det totale salget vil i et 

slikt tilfelle være det samme som ved monopol: 

 

Når j = 0 blir )l følgende: 

)l =
([) ∙ (

Z
2
+ (

[
2
) ∙ _)

[Q
=

Z
[
+ _

2
 

 

Hvis de to produktene er j = 0 vil uttrykket reduseres til:  

Xl = Z − [ ∙
([) ∙ (

Z
2
+ (

[
2
) ∙ _)

[Q
=
Z − [ ∙ _

2
 

 

Hvis, imidlertid, de to produktene er perfekte substitutter vil situasjonen være en annen. Det betyr at d er 

uendelig, og man vil få en ny pris:  

 

)l =
3 ∙ (

Z
2
+ (

[
2
+ j) ∙ _) + ([ + 3 ∙ j) ∙ _

6 ∙ j + 4 ∙ [
=
3 ∙ _ + 3 ∙ _

6
= _ 

 

Dette er Bertrand-konkurranse med perfekte substitutter. Konkurrentene vil konkurrere på prisen helt ned 

til marginalkostnaden. Det totale salget vil også endre seg. I forhold til monopolsituasjonen vil det totale 

salget øke: 

 

Xl = X\	 = XQ = eZ − [ ∙
([ + 3 ∙ j) ∙ L

Z
2
+ L

[
2
+ jM ∙ _M

[Q + 3 ∙ jQ + 4 ∙ [ ∙ j
f > XY	noI	j > 0 

 

Xl = Z − [ ∙
3 ∙ (

Z
2
+ L

[
2
+ jM ∙ _) + ([ + 3 ∙ j) ∙ _

6 ∙ j + 4 ∙ [
= Z − [ ∙

3 ∙ _ + 3 ∙ _

6
= Z − [ ∙ _ 

 

I det følgende vil profitten og velferden i duopolsituasjonen utregnes.  

Til sammen vil profitten til de to produsentene være: 

^l = Xl ∙ ()l − _) 
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= (Z − [ ∙
([ + 3 ∙ j) ∙ L

Z
2
+ L

[
2
+ jM ∙ _M

[Q + 3 ∙ jQ + 4 ∙ [ ∙ j
) ∙ (

([ + 3 ∙ j) ∙ L
Z
2
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[
2
+ jM ∙ _M
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1
4
([ + 2 ∙ j)([ + 3 ∙ j)Q(Z − [ ∙ _)Q

([Q + 3 ∙ jQ + 4 ∙ [ ∙ j)Q
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Konsumentoverskuddet vil være: 

Uil = (
Z

[
− )l) ∙ Xl ∙

1

2
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Z
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2
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Z
2
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2
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Hvis produktene er j = 0 vil uttrykket reduseres til: 

^l =

1
4
([)([)Q(Z − [_)Q

[p
− l̀ =

(Z − [_)Q

4 ∙ [
− l̀ = ^Y − ( l̀ − Ỳ) 

Uil =
1

2 ∙ [
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([) ∙ L
Z
2
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[
2
M ∙ _M

[Q
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som igjen er det samme som ved monopolsituasjonen.  

 

Hvis produktene er j → ∞ vil konsumentoverskuddet være: 

^l = 0 − l̀ = − l̀ 

Uil = (
Z

[
− _) ∙ (Z − [ ∙ _) ∙

1

2
=
(Z − [ ∙ _)Q

2 ∙ [
= 4 ∙ UiY  

 

Gitt formlene over vil det utføres et numerisk eksempel:  

Parameterne a, b og c er de samme som i monopol-eksempelet. Videre antas det at faste kostnader er: 

\̀ = 	 Q̀ = 0,075.	Denne antakelsen indikerer stordriftsfordeler (economies of scale), \̀ = 	 Q̀ <

	 Ỳ,			 l̀		 = 	 \̀	 +	 Q̀ > 	 Ỳ. Parameteren d måler graden av substitusjon og er antatt å være d = 5.  

 

Duopolprisen kan dermed regnes ut: 
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)l	=
(F,Gqr∙G)∙(

s

t
qL

u,v

t
qGM∙F,QG)

F,Gtqr	∙	Gtqp	∙F,G	∙G
 = 0,32955 < )Y = 1,125 

 

Duopolmengden: 

Xl	 = e1 − 0,5 ∙
(0,5 + 3	 ∙ 5) ∙ L

1
2
+ L

0,5
2
+ 5M ∙ 0,25M

0,5Q + 3	 ∙ 5Q + 4	 ∙ 0,5 ∙ 5
f = 0,83523 > 	Xl = 0,4375 

 

I dette numeriske eksempelet, faller duopolprisen til mindre enn ¼ av prisen i monopoleksempelet. På den 

annen side vil det totale salget nesten dobles:  

 

^l		 = 	

1
4
(0,5 + 2 ∙ 5)(0,5 + 3 ∙ 5)Q(1 − 0,5 ∙ 0,25)Q

0,5Q + 3 ∙ 5Q + 4 ∙ 0,5 ∙ 5)Q
− 0,15 

^l		 = 	−8,3561	 ∙ 	10
wQ	 < 	^Y = 0,28281	 

 

Konsumentoverskuddet vil være:  

 

Uil =
1

2 ∙ 0,5
	 ∙ (1 − 0,5 ∙

(0,5 + 3 ∙ 5) ∙ (
1
2
+ (

0,5
2
+ 5) ∙ 0,25

0,5Q + 3 ∙ 5Q	 + 4 ∙ 0,5 ∙ 5
	)Q	 

 

 

Uil = 0,6976 > 	UiY = 0,19141 

 

Konsumentoverskuddet i duopol blir mer enn triplet. Forbrukerne vil da få det bedre ved duopol enn ved 

monopol. Duopolsituasjonen kommer imidlertid ikke til å skje i praksis. I dette tilfellet blir profitten 

negativ.338 I tillegg faller prisen ved duopol med 70%. Dette indikerer at produsentene heller vil inngå en 

“pay-for-delay” avtale der begge parter får positiv profitt.  

 

                                                
338 Dette er forskjellig fra “pay-for-delay” spillet i 3.4 da de faste kostnadene ikke ble tatt i betraktning. Men 
resultatet vil ikke forandres. Hvis Vk<0, så vil insitamentet til å inngå en avtale likevel øke betraktelig.   



 88 

3.9 Fordeler og ulemper  

Øvelsen med duopol illustrerer den klare situasjonen der konkurransen reduserer prisene og øker 

konsumentoverskuddet. Fra et velferdsmessig synspunkt vil introduksjonen av et generisk produkt i et 

tidligere patentbeskyttet marked ha klare fordeler.  

Dette synspunktet blir også støttet av EU´s undersøkelse av legemiddelindustrien. Det viser seg at 

helsesystemet får gjennomsnittlig besparelser på 20% i markeder der generiske medisiner blir 

tilgjengelige. Videre blir det anslått at besparelser som følge av generisk inntreden kunne ha vært 20% mer 

enn de faktisk er, hvis inntreden hadde funnet sted umiddelbart etter originalprodusenten har mistet sin 

ekslusivitet.339  

 

Imidlertid er det åpenbart at total profitt reduseres ved duopol eksempelet, og som konsekvens av dette er 

det fordelaktig for de to potensielle produsentene å eliminere konkurransen og dele monopolprofitten. 

Dette gjør de gjennom en “pay-for-delay” avtale.  

 

Det er imidlertid tenkelig, som illustrert i det numeriske eksempelet, at en konkurransedyktig likevekt ikke 

er bærekraftig. Jo høyere nivå av konkurranse (målt ved parameteren d), jo større er sannsynligheten for at 

produsentenes overskudd blir redusert til et nivå som ikke kan dekke produsentenes faste kostnader. Hvis 

markedet forsvinner vil forbrukerne komme enda dårligere ut enn i tilfelle ved (delt) monopol.  

 

Innenfor rammeverket av modellen er utfordringen til konkurransemyndighetene å feste parameter d 

(substituerbarheten) slik at duopolprofitten er større eller lik 0. Det kan hende at 

konkurransemyndighetene aksepterer en viss grad for samarbeid eller har en forståelse for dette, så lenge 

det ikke fører til urimelige priser og uberettigede fortjenester.  

 

Ved “pay-for-delay” avtaler reduseres d til null da det ikke vil komme generiske kopimedisiner inn i 

markedet siden produsentene deler monopolet. I dette tilfellet er det ikke sannsynlig at produsentens 

samarbeid er innenfor rekkevidden av det som myndighetene burde akseptere.  

 

Generiske produkter er billigere substitutter. Det vil derfor være kostnadsbesparende for den betalende 

part, enten om det er staten, pasienten eller et forsikringsselskap å benytte et medisinsk substitutt. I tillegg 

kan det stimulere til innovasjon. Jo raskere markedet får generiske substitutter, desto raskere vil 

legemiddelfirmaer få et insentiv til å lansere nye legemidler med patentbeskyttelse.  

 

                                                
339 EU-Kommisjonen. “Executive Summary of the Pharmaceutical Sector Inquiry Report”, s. 9 
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Imidlertid kan man spørre seg om økt generisk substitusjon kanskje kan gjøre at originalprodusenter priser 

enda høyere enn i dag fordi de vet at  de vil bli utsatt for sterk konkurranse ved patentets utløp. Det kan 

imidlertid ikke fastslås med sikkerhet. Det er også tvilsomt at firmaene kan utøve monopolmakt i 

markedet for et legemiddel, ved å øke prisen over marginalkostnad, uten å miste noen kunder dersom et 

generisk legemiddel kommer inn på markedet.  

 

3.10. Delkonklusjon 

Patentsystemet er viktig for legemiddelindustrien, da patentrettighetene er en motivasjonsfaktor for 

originalprodusenter. Det er viktig fordi det er originalprodusentene som forsker og utvikler legemidler, og 

derigjennom sørger for at nye medisiner kommer på markedet. I praksis kan dette by på problemer, da 

dette er veldig kostbart, og originalprodusentene gjerne vil ha eksklusivitet på markedet så lenge som 

mulig. På den annen side, vil generiske produsenter ha et insentiv til å komme på markedet så fort som 

mulig, etter eksklusivitetsperioden til originalprodusenten har utgått. Dette vil også være positivt for 

samfunnet. Spillet om legemiddelindustrien viste at originalprodusenter og generiske produsenter alltid vil 

ha et insentiv til å inngå en “pay-for-delay” avtale. Derfor var det relevant å se videre på denne 

markedssituasjonen.  

 

I analysen har vi både sett på monopolsituasjonen og duopolsituasjonen. Monopolsituasjonen viser 

hvordan markedet ser ut når originalprodusenten har et (midlertidig) monopol som følge av patentet. Det 

gir originalprodusentene mulighet til å sette svært høye priser, og fører således til at de får positiv profitt. 

Konsumentoverskuddet kunne imidlertid ikke bli anvendt som en måleparameter for forbrukernes 

velferdsfordeler for å få tilgang til nye patenterte produkter. Duopolsituasjonen viste hvordan markedet ser 

ut når en generisk produsent kommer inn på markedet. Her fant vi at konsumentoverskuddet ble mer enn 

tredoblet, mens produsentene fikk negativ profitt. Ut fra dette vil ikke “pay-for-delay” ha positive 

konsekvenser i samfunnsøkonomisk forstand. Generiske kopier burde komme inn på markedet så fort som 

mulig fordi det kan redusere prisen. Dette er både i forbrukerens og samfunnets interesse. I det numeriske 

eksempelet til duopolsituasjoen ble det funnet at prisen falt med 70%. I gjennomsnitt blir prisen redusert 

med 40% i praksis.  Samfunnet vil derfor tjene på generisk inntreden, men det er på samme tid viktig at 

originalprodusentens insentiv til innovasjon opprettholdes. Det er i alle fall ønskelig å unngå at 

originalprodusentens monopol ikke strekker seg lengre enn nødvendig, idet man har sett at prisene holdes 

på et unaturlig høyt nivå.  

 

Etter en økonomisk betraktning kan man si at det er rimelig at man ønsker å beskytte forbrukere og hindre 

dyre medisiner fra å ha monopol i markedet utover det som følger av patentrettigheter. “Pay-for-delay” 
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avtaler hemmer innovasjon og minker forbrukervelferd på bekostning av tilgjengelighet og utvalg. Adgang 

til innovative og nye behandlingsmetoder er essensielt for samfunnets befolkning.  

 

4. Rettspolitisk analyse  

4.1. Innledning 

I de foregående kapitlene har det vært fokus på å utlede gjeldende rett i forbindelse med “pay-for-delay” 

avtaler. I denne forbindelse har det blitt undersøkt hvilke kriterier som har blitt lagt til grunn av Retten og 

Kommisjonen for at slike patentforliksavtaler skal bli ansett som formålsovertredelser, og hvorvidt “pay-

for-delay” avtaler som formålsovertredelser har blitt tolket for bredt i forhold til konkurranseretten 

forøvrig. I lys av dette ble det i det økonomiske kapittel undersøkt hvilken innvirkning slike avtaler har på 

forbrukervelferden. Dette ble blant annet vurdert ut fra Bertrands duopol modell. I forlengelse av disse 

separate analysene vil det nå bli foretatt en rettspolitisk analyse. Sakene som har kommet vedrørende 

“pay-for-delay” avtaler til nå har blitt anket, noe som gir anledning til de sententia feranda. I dette 

kapittelet ønskes det å finne ut i hvilken utstrekning det er hensiktsmessig med en virkningsanalyse ved 

avgjørelsen av “pay-for-delay” avtaler. Dette vil bli gjort ved hjelp av en sammenligning av europeisk og 

amerikansk rett.  

 

Rettssammenligning spiller en avgjørende rolle i EU-retten. En stor del av EU-retten bygger på 

komparative undersøkelser, ikke bare fra medlemsstatenes rett, men også fra retten utenfor, f.eks. USA.340 

Materialet som innhentes fra andre retter underkaster som regel en kritisk analyse og inngår som et 

vesentlig element i utformingen av nye rettsakter. Formålet ved en slik rettsammenligning er å finne 

løsninger som kan tilpasses i alle medlemslandenes nasjonale rett.341 I denne forbindelse vil vi i stor grad 

forholde oss til en sak fra amerikansk Høyesterett i den rettspolitiske analyse.  

 

Den amerikanske Høyesterett kom med sin avgjørelse i Actavis, Inc. mot FTC i 2013. Saken omhandler 

lovligheten av “pay-for-delay” avtaler i legemiddelindustrien i USA. Partene i saken vedrører Solvay 

Pharmaceuticals, Inc. og generiske produsenter. Solvay er patentinnehaveren (NDA) av prosesser ved 

fremstillingen av legemiddelet AndroGel, som er en reseptbelagt testosteronkrem. Patentet ble utstedt i 

januar 2003 med en utløpsdato i august 2020. Imidlertid sendte to generiske selskaper, Actavis (på 

                                                
340 Lando (2009), “Kort indføring i komparativ ret”, s. 195 
341 ibid 
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tidspunktet for avtaleinngåelsen kjent som Watson Pharmaceuticals) og Paddock Laboratories, inn 

søknader for å komme inn på markedet med sine generiske versjoner av AndroGel, og dermed bekreftet i 

henhold til Hatch Waxman Act paragraf IV at Solvays patent var ugyldig og at deres versjoner ikke ville 

krenke patentet.342  

 

I henhold til Hatch Waxman Act innledet Solvay patentkrenkelsessøksmål mot Actavis og Paddock, og 

hevdet patentovertredelse. FDA godkjente imidlertid Actavis sin ”first-filed ANDA”, men istedenfor å 

inntre markedet inngikk Actavis en forliksavtale med Solvay som inneholdt en omvendt betaling.343 

Paddock inngikk også en lignende avtale med Solvay. De generiske produsentene aksepterte i de 

gjeldende avtalene å ikke markedsføre generiske versjoner av AndroGel før slutten av 2015. De utførte 

betalinger fra Solvay til de generiske selskapene, fant FTC var ment til å sikre at generisk inntreden ikke 

fant sted. Solvay ble derfor saksøkt av FTC for å ha betalt de generiske selskapene en andel av AndroGel-

fortjenesten for å komme ut av patentutfordringene de stod overfor. Patentutfordringen Solvay sto overfor 

omhandlet at FTC hadde godkjent Actavis sin generiske versjon av AndroGel, flere år før Solavays 

patents utløp. Generisk inntreden ble dermed utsatt, og brudd på §5 i ”Federal Trade Commission Act” 

fant sted. FTC tapte dog rettssaken både ved første instans og ved anken, dermed ble saken tatt videre til 

Supreme Court.344  

  

Supreme Court fant at forliksavtaler som inneholder en betaling fra en patentinnehaver til en generisk 

produsent antakeligvis er ulovlig, da slike avtaler kan føre til betydelige konkurransebegrensende 

virkninger og bryte konkurranseloven. Det ble funnet at “pay-for-delay” avtaler skal bli vurdert under en 

”the rule of reason” analyse.345  

 

Ut fra denne saken, samt betraktninger fra europeisk rett og den juridiske analyse vil det blant annet bli 

vurdert hvorvidt formålsanalysen strider mot den europeiske “The more economic approach”, i hvilken 

utstrekning Hatch Waxman Act påvirker generisk inntreden i USA, og hvilke regulatoriske forskjeller som 

foreligger i EU. I tillegg vil det bli undersøkt hvordan Supreme Court kom frem til en “rule-of reason”-

tilnærming ved “pay-for-delay” avtaler, og hvorfor det ikke blir foretatt en virkningsanalyse i EU 

konkurranserett. I forlengelse av dette vil det bli gjennomgått en vurdering av hvorvidt en “rule-of-reason” 

tilgang bør implementeres i EU-retten vedrørende de aktuelle patentforliksavtaler.  
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4.2 Strider formålsanalysen med “The more economic approach”? 

Som funnet i den juridiske analyse, blir “pay-for-delay” avtaler vurdert som formålsovertredelser. 

Imidlertid har den europeiske konkurransepolitikken gjennomgått en dramatisk endring, som i høy grad er 

inspirert av EU-Kommisjonens retning mot en mer økonomibasert tilnærming av blant annet artikkel 101 

om konkurransebegrensende avtaler.346 Dette begynte på slutten av 1990-tallet347 og blir omtalt som «The 

more economic approach». Det viktigste i denne nye tilnærmingen var at Kommisjonen vedtok målet om 

forbrukervelferd, endret forståelsen av konkurransebegrensende formål og virkning i samsvar med 

målet.348 

  

Kommisjonen beveget seg mot et syn om at forbrukervelferd skal være målestokken avtaler testes mot, og 

at et mer økonomisk rammeverk og en mindre rigid analyse av avtaler i henhold til TEUF art. 101 skal 

anvendes.349 Dette innebærer at en vurdering av hvert enkelt tilfelle ikke vil bli foretatt på grunnlag av 

formen eller den egentlige naturen til en basert praksis, altså formålsvurderingen. Det vil heller være fokus 

på en vurdering av forholdets konkurransebegrensende effekter, altså en virkningsanalyse.350 Den 

effektbaserte tilnærmingen vil ta hensyn til eventuelle underliggende og sannsynlige 

effektivitetsmuligheter fremmet av de aktuelle foretak. Det vil således være mulig at de 

konkurransebegrensende forhold kan godtas, så lenge virkningen av dette motvirker den potensielle 

skaden, særlig med hensyn til forbrukerne. Det er også viktig at forholdet ikke vil hindre effektiv 

konkurranse i det indre marked nevneverdig.351  

  

Det er strukturelle forskjeller på juridiske og økonomiske tilnærminger.352 Økonomiske tilnærminger 

bruker ofte formelle metoder som skal demonstrere velferdseffekter av ulike mål i konkurranseretten. 

Dette kan for eksempel være maksimering av total velferd mot maksimering av forbrukervelferd. 

Økonomien fokuserer altså på viktigheten av velferdsmål og effektivitet. På den annen side kan juridiske 

tilnærminger ofte bli definert på en måte som passer til et mer konstitusjonelt perspektiv. Det juridiske 

aspektet bruker lovgivningen mer funksjonelt, og fokuserer på økonomiske mål for EU og 

rettssikkerhet.353 Lovgiver henter sin legitimitet fra demokratiske valg. Fra et økonomisk perspektiv vil 
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den mer økonomiske tilnærmingen anses som en relevant faktor for å definere de normative målene fra 

konkurranseretten.354  

 

Jones (2010) hevder at den moderniserte tilnærmingen som Kommisjonen oppstilte ikke er forenelig med 

den rettspraksisen som er truffet av EU-Domstolen. EU-Domstolen blir derfor kritisert for å ikke gå så 

langt som Kommisjonen hadde ønsket. Selv om Kommisjonen har innført en mer økonomisk tilnærming 

ved vurderingen av mulige konkurransebegrensende avtaler, har ikke holdningene til tradisjonelle 

formålsovertredelser blitt endret. Disse avtalene blir ofte behandlet på samme måte som den tidligere 

tilnærmingen, og således automatisk ulovlig etter art. 101 (1). Dermed vil de sannsynligvis heller ikke 

tilfredsstille vilkårene i art. 101 (3).355 Det skal bemerkes at Domstolen blant annet i Groupement des 

cartes bancaires (CB-dommen), har vist at domstolens forståelse av EUs konkurranserett har utviklet seg 

noe, og at de er villige til å anvende noen av Kommisjonens nye prinsipper.356 Domstolen viser dette da de 

fastslo i CB-dommen at formålsbegrepet skal tolkes snevert.357 

 

Selv under den moderniserte tilnærmingen av art. 101 fremkommer det at en case-by-case analyse av 

virkningen på konkurransen i hver avtale ikke alltid er mulig eller hensiktsmessig. Dermed er det 

nødvendig med en viss sortering av avtaler i forhold til deres sannsynlige konkurransevirkninger. På den 

ene siden omhandler dette avtaler som er antatt til å ikke gi konkurransebegrensende virkninger eller skade 

forbrukervelferden, fordi noen innvirkninger på konkurransen vil være ubetydelige, eller fordi 

konkurransefremmende virkninger sannsynligvis vil veie opp for konkurransebegrensende virkninger. 

Disse vil falle under det individuelle unntaket i TEUF art. 101(3). På den annen side finner en 

formålsovertredelser som antas å være i strid med art. 101 (1). De resterende avtalene bør analyseres 

individuelt i deres marked for å avgjøre deres faktiske virkninger eller sannsynlige virkninger på 

konkurransen ut fra en virkningsanalyse.358  

 

Basert på dette kan det vurderes om det foreligger en kategori mellom det som i dag blir vurdert som 

formålsovertredelser, og de overtredelsene som blir antatt å være legitime, til tross for deres 

konkurransebegrensning. Altså en kategori av konkurransebegrensende avtaler, som ikke automatisk bør 

anses som en formålsovertredelse, men som heller ikke blir rammet av unntaket i art. 101(3). Det kan 

imidlertid være vanskelig å skille hvordan disse overtredelsene skal vurderes, og en har sett at den 
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europeiske “formålskategorien” rammer et bredt spekter av avtaler, til tross for at det skal være en mer 

økonomibasert tilnærming. Denne balansegangen har også blitt forsøkt å bli tatt hensyn til i USA. Der har 

Høyesterett vært villig til å vurdere omfanget av per-se tilnærmingen på nytt, for å forhindre at den skal 

ramme avtaler som har konkurransefremmende effekter.  

 

Første avsnitt i Sherman Act av 1890 forbyr som artikkel 101, konkurransebegrensende avtaler mellom 

uavhengige firmaer, rettet mot kontrakter som er «urimelig», og således en handelshindring.359 Federal 

Trade Commission (FTC) Act er en tilleggslov til Sherman Act. Amerikansk Høyesterett har fastslått at 

alle brudd på Sherman Act også er brudd på FTC Act da denne loven omfatter de samme type aktiviteter 

som Sherman Act forbyr. Bare FTC kan bringe saker inn under FTC Act. Overtredelser av de to 

amerikanske lovene blir imidlertid vurdert og analysert likt.360  

 

Tidligere har amerikanske domstoler, på lik linje som EUs konkurransemyndigheter, blitt kritisert for å ha 

tatt en svært formalistisk tolkning av Sherman Act. I en årrekke var det bare to komplementære kategorier 

av antitrust-analyser som har blitt brukt til å analysere den konkurransemessige betydning av en 

overtredelse. Den første kategorien foreligger dersom avtalens art og nødvendig effekt er så klart 

konkurransebegrensende at ingen omfattende vurdering av bransjen er nødvendig for å fastslå deres 

ulovlighet – de er ulovlig per se.361 

 

I den andre kategorien finner man avtaler som evalueres ved å analysere fakta som er særegne for 

virksomheten, tidligere erfaringer med tilsvarende overtredelser, og årsaken til avgjørelsen. Denne 

vurderingen ser altså på avtalens virkninger, og blir omtalt som en “rule of reason”.362 I lang tid var 

amerikanske domstoler skeptisk til deres egen evne til å undersøke, og veie konkurrerende økonomiske 

effekter under rule of reason. De benyttet i utstrakt grad regelen om per se ulovlighet som en klar 

hovedregel mot praksis, som etter erfaring antydet at ville bli avvist under en “rule of reason” tilnærming. 

Per se-analyse ble dermed anvendt til å dømme de fleste typer av konkurransebegrensende avtaler.363  

 

Den ekspansive bruken av regelen skapte imidlertid motstrid, og førte klager om at denne tilnærmingen 

var over-inkluderende, og dømte feilaktig mange avtaler som mulig kunne hatt konkurransefremmende 

virkninger.364 
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Også Sherman Act ble erkjent for å ha forbrukervelferd som mål på 1970-tallet, og dermed begynte 

Høyesterett å vurdere sin tilnærming til konkurransebegrensende avtaler på nytt. Dette førte til at 

omstendigheten der regelen om en per se tilnærming ble innsnevret dramatisk. Høyesterett revurderte og 

innsnevret grensene av per se-kategorien til å gjelde et fåtall av avtaler den anser for å ha, eller 

sannsynligvis ha “skadelig effekt på konkurransen”. Antakelsen er nå at avtaler skal bli analysert under 

“rule of reason” og at dette skal være standarden for flertallet av konkurransebegrensende praksis som er 

utfordret i henhold til Sherman Acts første avsnitt.365  

 

På grunn av den iboende usikkerheten, og vanskene som er involvert i en “rule of reason” analyse, har 

likevel domstolene erkjent at i stedenfor å bare ha to kategorier av antitrust analyse, bør en bredere 

kategori antitrust verktøy være tilgjengelig for å undersøke urimeligheten av en overtredelse. De har derfor 

utformet snarveier for unngå, der det er mulig, behovet for en fullstendig og kostbar “rule-of-reason” 

vurdering.366 I et forsøk på å balansere ønsket om å få på plass anvendelige regler som vil bli identifisert 

med tolerabel nøyaktighet, og til en rimelig kostnad, hvilke avtaler som vil skade forbrukervelferd, har det 

skjedd en endring – et skifte fra regler basert på form -  til regler forankret i økonomi. Amerikansk rett har 

således gått bort fra en “todelt tilnærming” der enhver begrensning er enten ulovlig per se, og ikke 

mottakelig for begrunnelse, eller gjenstand for en fullstendig rule of reason analyse. Nå har amerikansk 

rett skiftet mot en tilnærming der omfanget av undersøkelsen er tilpasset den mistenkelige atferden i hvert 

tilfelle.367 

  

Selv om det i EU er sant at det ikke er i henhold til TEUF artikkel 101 (1) er en endelig formodning mot 

formålsbegrensninger (som det er mot per se overtredelser i USA), er det en sterk formodning for slike 

begrensninger, og en vanskelig oppgave å rettferdiggjøre bruk av en slik overtredelse. Dette skaper helt 

klart en risiko for falske positiver dersom kategorien tegnes for bredt, og det gjør det ekstremt viktig at 

kategorien er passende definert.368  

 

Det har som nevnt lenge vært fastslått at artikkel 101 (1) gjelder for avtaler som enten har formål eller 

virkning til å begrense konkurransen, og at begrepene formål eller virkning er alternative, ikke kumulative 

krav. Så snart det er bevist at formålet med avtalen er å begrense konkurransen ut fra sin natur, er det ikke 

nødvendig å se nærmere på, og bevise, at avtalens virkning er konkurransebegrensende. Dermed skifter 
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bevisbyrden til partene, for å begrunne legitime formål etter artikkel 101 (3).369 Ettersom denne 

kategoriseringen har en kritisk innvirkning på bevisbyrden i artikkel 101-tilfeller, er spørsmålet om hva 

som utgjør konkurransebegrensende formål av stor betydning.370 Som diskutert ovenfor kan det 

argumenteres for at formåls-kategorien i EU-retten er for bred. Basert på at det skal foreligge en mer 

økonomisk tilnærmingen ved anvendelsen av TEUF art. 101, kan det dermed fastslås at formålsanalysen 

til en viss grad strider mot “the more economic approach”. Dette er på grunn av den brede tilnærmingen 

konkurransemyndighetene har til formålsovertredelser. Derfor vil det videre bli analysert hvorfor det ikke 

foreligger en virkningsanalyse ved “pay-for-delay” avtaler, og hvorvidt en “rule of reason” tilgang kan 

implementeres i EU-retten. Med dette lagt til grunn, vil det også være relevant å undersøke hvordan 

amerikansk rett stiller seg til generisk inntreden, og hvilke regulatoriske forskjeller som finnes i EU-

lovgivningen.  

4.3 I hvilken utstrekning påvirker Hatch-Waxman Act generisk inntreden i 

legemiddelindustrien i USA? 

“Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act”, bedre kjent som Hatch-Waxman Act, er et 

juridisk rammeverk som ble vedtatt av Kongressen i 1984 i USA. Rammeverket ble vedtatt for å 

effektivisere prosessen for generiske legemidlers godkjennelser og bevare insentiver til innovasjon, 

inkludert oppretting av en prosedyre for søksmål om patenter som involverer generiske legemidler.371 Det 

har også blitt definert som et kompromiss mellom de motstridende interessene til farmasøytiske 

innovatører og generiske selskaper.372 Hatch-Waxman Act har etablert det juridiske og økonomiske 

grunnlaget for dagens generiske legemiddelindustri. 

  

Amerikanske regler innebærer at et legemiddelfirma tilegner seg godkjenning fra Food and Administration 

(FDA) før det kan markedsføres et nytt legemiddel.373 For et nytt legemiddel, krever prosessen for 

godkjenning en innsending til NDA (New Drug Application). Dette skal omfatte uttømmende informasjon 

om stoffet, inkludert sikkerhets- og effektstudier, metoden for produsering, i tillegg til eventuelle patenter 

utstedt for virkestoffene, sammensetning, formulering eller metoder for bruk. Patentinformasjon blir 

publisert i den såkalte «Orange Book»374 innsendt av FDA.375 
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For generiske produsenter er det imidlertid en annen prosedyre for å få godkjennelse til å komme inn på 

markedet. Hatch-Waxman Act tillater generiske potensielle produsenter å sende inn en forkortet søknad 

om godkjenning til FDA av den generiske versjonen av det patenterte medikamentet  som kalles ANDA 

(Abbreviated New Drug Applications).376 Her må søkeren bevise bioekvivalens av det generiske 

legemiddelet med originalproduktet.377  Dette betyr at begge legemidlene, med hensyn til både effekten og 

forbrukersikkerheten, kan forventes å være den samme378 Det er også pålagt å sende inn en erkjennelse om 

at den generiske potensielle produsenten er i god tro om at det foreslåtte generiske legemidlet ikke krenker 

noen patent som er oppført ved FDA, som dekker de patenterte medikamenter.379 De generiske 

produsenten kan således tilfredsstille dette kravet ved å sertifisere et av de følgende fire alternativer med 

hensyn til patentet for det gjeldende legemiddelet: 

  

(I)         at slik patentinformasjon ikke er innlevert, 

(II)       at sånn patent har utløpt 

(III)     datoen for et slikt patent utløper, eller 

(IV)     at et slikt patent er ugyldig eller ikke vil bli krenket av fremstilling, bruk eller salg 

av det nye stoffet som applikasjonen er beregnet til.380  

  

Disse kan bli omtalt som paragraf I, II, III og IV-sertifiseringer. Teknisk sett vil en paragraf IV-

sertifisering være en slags “kunstig”  patentovertredelse, og vil utløse en rekke tilleggsbestemmelser i 

loven, som kan føre til rettssak mellom originalprodusenten og den generiske produsenten.381 

 

Når det foreligger en paragraf-IV sertifisering, må søkeren gi beskjed til NDA og patentinnehaveren. Dette 

må inneholde en grundig beskrivelse av deres faktiske og juridiske grunnlag om at patentet er ugyldig eller 

ikke vil bli utfordret.382  

  

Som en konsekvens, kan patentinnehaveren iverksette en overtredelsessak innen 45 dager etter at den 

generiske søkeren innleverer sin ANDA, og paragraf IV-sertifisering. Da vil FDA-godkjenningen av det 

generiske legemiddelet automatisk bli utsatt i 30 måneder383, med mindre patentet utløper før, eller blir 
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rettslig bestemt til å være ugyldig eller bli krenket. Da ligger bevisbyrden hos originalprodusenten. I 

tilfeller der originalprodusenten ikke iverksetter et slikt tiltak, kan ANDA-søknaden til det generiske 

selskapet godkjennes umiddelbart.384  

  

For å oppmuntre til generisk inntreden og utfordring av svake patenter, blir den første generiske 

produsenten for et legemiddel som sender inn en ANDA og en paragraf IV-sertifisering belønnet av 

Hatch-Waxman Act. Dette innebærer at den generiske produsenten blir tildelt en 180-dagers 

eksklusivitetsperiode, der FDA ikke kan godkjenne påfølgende ANDA søknader for samme legemiddel.385 

I denne perioden vil således den første søkeren være det eneste generiske legemiddelet på markedet. 

Derfor vil denne eksklusivitetsperioden være svært verdifull for generiske produsenter, siden de kan selge 

produktet til en betydelig høyere pris enn de kunne gjort, hvis flere generiske versjoner var på markedet. 

Det skapes de facto et duopol mellom originalprodusenten og det generiske produktet på markedet for de 

første seks månedene av generisk konkurranse. 

  

Som et resultat av dette, har Hatch-Waxman vist seg å skape en unik struktur for insentiver for å 

tilrettelegge for regulerte spill mellom originalprodusent og generiske selskaper i praksis.386 Som belyst i 

den økonomiske analysen, vil deres insentiver for å inngå forlik være likestilt. Dette forsterkes imidlertid i 

amerikansk rett, idet den generiske produsenten uansett kan benytte seg av eksklusivitetsperioden, har det 

ikke så mye å si om den må vente med å bruke den. Dermed kan de godta en “pay-for-delay” avtale, slik at 

den generiske produsenten får en andel av fortjenesten fra originalprodusentens monopolistiske pris, og i 

tillegg kan benytte seg av egen eksklusivitetsperiode når de endelig kommer inn i markedet. 180-dagers 

perioden gjelder i løpet av patentoppgjøret, selv om det generiske selskapet ikke produserer legemidelene. 

Under påfølgende lovendringer, taper imidlertid den generiske produsenten 180-dagersperioden dersom 

den ikke produserer og markedsfører det generiske legemiddelet innen 75 dager etter søknaden til ANDA, 

og innen 30 måneder etter søknaden til FDA.387   

 

Denne insentivstrukturen skapt av Hatch-Waxman Act medfører liten økonomisk risiko for den generiske 

produsenten. Dette er fordi oppholdet på 30 måneder gir partene tid til å prosedere før det nye generiske 

legemidlet skal ut på markedet.388 Uansett hvordan utfallet av et eventuelt patentsøksmål blir, vil ikke det 

generiske selskapet pådra seg skade (lettelse er erklærende og påbudt). På denne måten vil den potensielle 
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økonomiske fordelen for det generiske selskapet ved å fortsette med rettssaken være betydelig, selv hvis 

sjansen er liten for at de vinner.389  

 

På den annen side har originalprodusenten betydelig høyere risiko. Dersom de vinner, har ikke 

originalprodusenten tapt noe økonomisk.390 De vil imidlertid miste en stor del av markedet dersom de 

taper, og derav også lide et stort økonomisk tap. I USA har mange stater lovbestemmelser basert på 

“Orange Book” som innebærer at en pasient automatisk vil motta den generiske versjonen av et 

legemiddel når det blir tilgjengelig på markedet.391 Originalprodusenten kan dermed bli ekstremt 

risikovillige på grunn av konsekvensene et tap kan medføre. Som et resultat av dette, har det blitt inngått 

en rekke “pay-for-delay” avtaler, og dermed en annerledes atferd enn den vanlige balansen i rettstvister.392  

 

Med andre ord, kan det argumenteres for at 180-dagersperioden som fremgår av Hatch-Waxman Act i 

praksis har skapt muligheten for et klassisk kartell, selv om den er designet for å oppmuntre til utfordring 

av patent og tidlig generisk inntreden.393 Det beste utfallet for alle aktører vil være å inngå en “pay-for-

delay” avtale og dele monopolgevinsten. Dermed har Hatch-Waxman Act og reglene for ANDA-søknad 

skapt grunnlaget for strategisk atferd fra legemiddelselskaper. Den tilhørende eksklusivitetsperioden på 

180 dager er et grunnleggende insentiv for den generiske produsenten til å utfordre originalprodusentens 

patent og tilhørende eksklusivitetsperioden. Den generiske produsenten prøver på den måten å komme inn 

på markedet før patentets utløp. Fram til Høyesteretts mening fra juni 2013 i FTC v. Actavis, Inc., var 

domstolene splittet om spørsmålet om slike oppgjør er tillatt etter antitrustlovene.394  

  

Det er imidlertid relevant å nevne at i samsvar med målet om å opprettholde insentiver for FoU, 

inneholder Hatch-Waxman Act også bestemmelser som har beskyttende virkning for originalprodusenter. 

Dette innebærer at patentinnehavere i legemiddelindustrien får en forlenget periode av sitt patent. Denne 

perioden tilsvarer tiden brukt under hele NDA-godkjenningsprosessen og til halvparten av tidsperioden fra 

starten av kliniske studier på mennesker,  til godkjenning av NDA.395 Denne perioden med 

patentforlengelse kan imidlertid ikke overstige fem år, og den gjenværende løpetiden av patentet etter 

FDA godkjenning av NDA kan ikke overstige fjorten år. I tillegg, som en konsekvens av innovasjon av 
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nye kjemiske enheter, får NDA-innehavere en fem års dataekslusivitetsperiode, der ingen ANDA kan 

sendes inn (fire år i tilfelle sertifisering av paragraf IV).396  

4.4 Hvilke regulatoriske forskjeller finnes i EU i forhold til USA?  

Som tidligere nevnt har EU Kommisjonen identifisert B.II forliksavtaler mellom originalprodusenter og 

generiske produsenter som problematiske i lyset av konkurranseretten.397 Disse “pay-for-delay” avtalene 

finner man som nevnt også i den amerikanske legemiddelindustrien. Det vil derfor være hensiktsmessig å 

finne frem til hvilke regulatoriske forskjeller det er i de europeiske reguleringer i forhold til de 

amerikanske.  

 

EUs regelverk er basert på forordning nr. 726/2004398 og direktiv 2001/83399. Dette regelverket krever at 

alle legemidler må godkjennes før de kan bringes i omsetning i EU. Det europeiske reguleringssystemet er 

basert på et nettverk av reguleringsmyndigheter fra alle medlemsstater, EU-Kommisjonen og Det 

europeiske legemiddelkontoret (EMA). Det finnes ulike metoder for å oppnå en markedsføringstillatelse. 

Søkere kan søke om unionsgodkjenning eller om nasjonal autorisasjon til den respektive medlemsstat. Når 

Kommisjonen har godkjent søknaden etter sentral prosedyre (CP) vil markedsføringstillatelsen være 

gyldig i alle EU/EØS-land. Imidlertid blir ikke de fleste legemidler som godkjennes i EU godkjent under 

CP.400 De fleste legemidler må godkjennes av nasjonale legemiddelmyndigheter i medlemsstatene, 

herunder gjennom desentral prosedyre (DCP) eller gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP). Dermed må 

en patentinnehaver som ønsker å beskytte sine patentrettigheter og forhindre at en generisk aktør kommer 

inn i markedet, føre søksmål ved domstolene i hver (relevant) medlemsstat.401  

 

Dette medfører at partene må gjennom flere domstolsprosedyrer, som videre medfører betydelige 

kostnader for partene. I tillegg vil det oppstå en stor risiko for ulikt utfall på tvers av medlemsstater.402 

Dette kan bidra til et forsterket insentiv til å inngå forlik. Når et legemiddel har oppnådd en 

markedsføringstillatelse vil beslutningene om pris og refusjon bli foretatt i den enkelte medlemsstat. 

Bakgrunnen for beslutningene vil være hvilken rolle og bruk legemiddelet kan få i landets nasjonale 
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helsesystem.403 I noen land baseres prisen på et snitt av de tre laveste prisene i et utvalg på ni land i 

Europa.404 Derfor kan generisk inntreden ha en innvirkning på prisene ved at det utløser etterfølgende 

prisreduksjoner i andre land enn i det pågjeldende medlemsland. Dette sikrer at generisk inntreden fører til 

at det blir billigere for pasientene og folketrygden.405 

 

I kontrast til det amerikanske regelverket mangler det europeiske regelverket mange av de amerikanske 

faktorene som man finner i Hatch-Waxman Act. Hatch-Waxman Act er et rammeverk for å løse 

patenttvister mellom originalprodusenter og generiske produsenter.406 For det første tar ikke de europeiske 

reguleringsmyndighetene som godkjenner generiske legemidler patentrettighetene til originalprodusenten i 

betraktning.407 For å kunne markedsføre et legemiddel må produsenten oppnå en markedsføringstillatelse 

som dekker medlemsstatene der produktet skal markedsføres.408 Markedsføringstillatelser i EU har til 

formål å beskytte folkehelsen og sikre at Europas borgere har tilgang til effektive og trygge legemidler av 

høy kvalitet409, men det blir ikke tatt stilling til om et patent blir krenket. Hvis det skulle være tilfelle at en 

generisk versjon av et medikament forstyrrer en patentrettighet skal problemet løses ved hjelp av privat 

patentsøksmål av kompetente domstoler. Patentbeskyttelsen for et medikament er viktig for 

legemiddelfirmaet, men det er adskilt fra sikkerheten og effekten av legemidlets som er faktorene som blir 

vektlagt ved søknaden om markedsføringstillatelse.410 

 

For det andre trenger ikke den generiske søkeren, i likhet med USA, å følge den samme lange 

søknadsprosedyren som originalprodusenten.411 Generiske legemidler er bioekvivalente, det vil si at 

originalmedikamentet og kopimedikamentet, med hensyn til både effekten og forbruker sikkerheten, kan 

forventes å være den samme.412 Generiske produsenter trenger ikke å repetere kliniske forsøk som 

originalprodusenten allerede har gjort. Det vil si at regulatoriske myndigheter kan bruke en simplifisert 

prosedyre når de godkjenner et medikament som har kjente aktive ingredienser hvis produktet møter 
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kravene om kvalitet, sikkerhet og effektivitet.413 Det er ingen forskjell mellom den første generiske 

søkeren og eventuelle påfølgende generiske selskap som ønsker å komme inn i markedet før patents utløp. 

Reguleringsmyndigheten i EU er ikke forhindret fra å godkjenne flere generiske medikamenter før patents 

utløp.  

 

Dette skiller seg fra USA, som ved lovgivning gir den første generiske søkeren en eksklusivitetsperiode, 

og således et insentiv til å utfordre originalprodusentens patent. På denne måten er det også mulig at den 

generiske aktøren kan komme inn i markedet før originalprodusentens patent har utløpt. Dermed er 

amerikanske myndigheter forhindret i å godkjenne flere generiske medikamenter i gjeldende periode. Som 

et resultat av denne forskjellen, oppretter ikke de europeiske reguleringsmyndigheter en type midlertidig 

duopol, uten risikoen for at flere generiske aktører søker om å komme inn på markedet.414 

 

I EU vil ikke et slikt midlertidig duopol fremkomme på samme måte, men det kan tenkes at den samme 

effekten oppstår. I EU kommer ikke den generiske produsenten inn i markedet, men får betalt gjennom en 

“pay-for-delay” avtale å holde seg unna. På den måten vil en “pay-for-delay” avtale i EU ha samme 

økonomiske virkning for de aktuelle selskapene, dersom originalprodusenten kun hadde inngått en slik 

avtale med den første generiske produsenten som ville inn i markedet. Her vil de i prinsippet dele 

originalprodusentens monopolprofitt. Imidlertid ser man i EU at en originalprodusent inngår slike avtaler 

med flere generiske selskaper på samme tid, fordi den første generiske produsenten ikke har en egen 

eksklusivitetsperiode, og flere kan komme inn på markedet når de ser en mulighet til dette.  

 

Europeiske generiske produsenter har dermed ikke det samme insentivet til å inntre markedet i en 

rekkefølge.415 Imidlertid vil de naturligvis ha et insentiv til å komme tidlig inn i markedet da konkurransen 

er mindre på dette tidspunktet. Det er klart at jo flere aktører som er på markedet vil øke konkurransen, og 

derav redusere prisen for medikamentet ytterligere. På den annen side vil generiske produsenter imidlertid 

ha et insentiv til å forsinke sin inntreden, da de har mulighet til å få en del av monopolprofitten, og 

eventuelt tjene det de hadde forventet å få ved å motta en verdioverføring fra originalprodusenten.416 Det 

vises dermed at originalprodusenter og generiske produsenter vil ha ulike insentiver i USA og EU til å 

inngå “pay-for-delay” avtaler. Dette skilles i stor grad i forskjellen i regelverkene. 
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Formålet med konkurransereglene og immaterialrettighetene i EU og USA er forholdsvis like idet 

patentloven gir patentbeskyttelse og konkurranseloven vil sikre effektiv konkurranse på de respektive 

markeder. Imidlertid har USA skapt grunnlaget for hvordan balansen mellom immaterialretten og 

konkurranseretten skal være. Det blir eksempelvis oppstilt klare regler om hvordan originalprodusenten 

skal gå til sak ved en paragraf IV-sertifisering, hva som skjer dersom den velger å ikke anlegge sak mot en 

generisk produsent, og hvordan dette vil påvirke generisk inntreden.417  

  

Selv om insentivene til orgiginalprodusenter og generiske produsenter i USA og EU ikke er de samme, og 

at det EU ikke finnes et overordnet rammeverk som tilsvarer Hatch-Waxman Act, kan man imidlertid 

finne det samme overordnet formålet med rammeverket i EU. I begge rammeverkene ønsker en å fremme 

generisk inntreden, og at forbrukere får tilgang til sikre og innovative medisiner.  

 

4.5 Burde “pay-for-delay” avtaler vurderes etter en virkningsanalyse basert på 

erfaring?  

I lys av argumentet om at Retten har anvendt en for bred tolkning av begrepet “konkurransebegrensende 

formål”, både generelt, og i de omtalte sakene i den juridiske analysen, kan det diskuteres om det hadde 

vært mer korrekt å anvende en virkningsanalyse for å vurdere “pay-for-delay” avtaler. Dette kan også 

understøttes av Groupment des cartes Bancaires - saken418, som forespurte en smalere tolkning av 

formålsbegrensningen. 

 

Det kan således vurderes hvorvidt “pay-for-delay” avtaler burde betraktes som forhold med 

konkurransebegrensende virkninger, og ikke automatisk anses som en formålsovertredelse. Forliksavtaler 

er som tidligere nevnt en legitim og besparende måte å avslutte en tvist, særlig med patenter involvert, da 

dette ofte er kostbart og tidkrevende.419 Videre må det hensyntas at de akutelle forliksavtalene gjelder 

patenter, og derav en enerett, som gir patentinnehaveren rett til å ekskludere krenkende produkter. Dette kan 

støtte opp mot at det ikke automatisk skal anses som formålsovertredelse.420 Videre viser det seg i 

undersøkelsen av legemiddelindustrien foretatt av Kommisjonen, at et stort antall forliksavtaler i 

sektorundersøkelsen ikke begrenset generisk adgang til markedet.421 Det var bare et fåtall av avtalene som 
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ga grunn til ytterligere undersøkelse av konkurransemyndighetene. I tillegg hevdes det i deres 

“Pharmaceutical Sector Inquiry Final Report” at: 

  

“As stated in the report, it is important to underline, that any assessment of whether a certain settlement 

could be deemed compatible or incompatible with EC competition law would require an in-depth analysis 

of the individual agreement, taking into account the factual, economic and legal background”.422  

  

Til tross for dette utsagnet fra EU-Kommisjonen, som antyder at en virkningsanalyse skal legges til grunn, 

har det vist seg at “pay-for-delay” avtaler likevel har blitt vurdert som formålsovertredelser. Dette strider 

også mot retningslinjer som taler for en mer økonomisk tilnærming ved vurderingen av TEUF art. 101.423 

Det kan argumenteres for at dette har en strategisk underliggende årsak ved at det er lettere for 

konkurransemyndighetene å få gjennomslag for en sak, når det ikke er nødvendig å vise til de 

konkurransebegrensende virkningene av en avtale.424 

 

Dette viser seg også i “Allianz Hungaria-dommen”, med henvisning til “T-mobile-dommen”, der domstolen 

uttalte: 

‘in order for the agreement to be regarded as having an anti-competitive object, it is sufficient that it has the 

potential to have a negative impact on competition’.425  

  

Denne uttalelsen, setter lavere standard for en formålsovertredelse, da det ikke lenger referer til 

“tilstrekkelig” skade på konkurransen, men bare potensialet til å ha en negativ effekt. Det kan diskuteres 

hvorvidt dette skaper en for bred kategori av formålsvurderingen. Dette strider også mot det som ble funnet 

i EU-domstolens dom i Groupment des Cartes Bancaires (CB). Det kan hevdes at CB-dommen gjør det 

vanskelig å forsvare et resonnement som taler for formålsovertredelse ved “Pay-for-delay” avtaler. Grunnen 

til dette er at Domstolen fastslo, som nevnt i den juridiske analyse, at formålsbegrepet skulle tolkes smalt.426 

Videre ble det uttalt i denne dommen at det skulle føres bevis for en “tilstrekkelig grad av skade” på 

konkurransen, for at en avtale ut fra sin natur skal anses som skadelig. Dette skiller seg åpenbart fra det som 

blir uttalt i sitatet ovenfor fra Allianz Hungaria-dommen. 
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Det har ved flere anledninger blitt rettferdiggjort av EU-Kommisjonen å bruke en formålsanalyse, idet de 

hevder at denne ikke kan likestilles med en streng, amerikansk per se-overtredelse. Selv en 

formålsovertredelse kan tillate begrunnelser som gjør avtalen legitim. Selv om dette har blitt hevdet i teorien, 

har man ikke sett slike tilfeller i rettspraksis.427 

Noen patentoppgjør er utformet for å forsinke markedsinngangen til generiske produsenter, som vil ha 

mulighet til å senke medisinprisen på markedet.428 Dette vil åpenbart ha en betydelig negativ innvirkning på 

medisinprisen, med den konsekvens at forbrukerne ikke drar fordel av de lavere prisene som ville ha eksistert 

dersom det generiske produktet hadde kommet på markedet tidligere. Slike patentforliksavtaler kan dermed 

ha negativ innvirkning på forbrukervelferden. Hindring av ulovlige avtaler kan forbedre pasientens 

valgmuligheter ved å beskytte deres tilgang til tilgjengelige medisinske behandlinger.429 

Det kan imidlertid argumenteres for at denne kortsiktige interessen til forbrukere, må sees i sammenheng 

med de langsiktige interessene til forbrukere, som består i å dra nytte av utviklingen av nye medisiner. 

Innovasjon og utvikling av nye medisiner er avgjørende i legemiddelindustrien, og farmasøytiske selskaper 

er blant de ledende innenfor investering i FoU. Imidlertid kan markedsaktører utøve atferd som påvirker 

insentivene til å innovere, som f.eks. patentering.430 Patentsikring er imidlertid viktig på grunn av de høye 

investeringer i forskning og utviklingen, samt den lange tiden det tar å utvikle et nytt medikament. Dette er 

som regel en risikabel og lang prosess, som medfører høye kostnader. Dessuten er det kun et fåtall av som 

kommer seg hele veien til markedet.431 

En avtale har verken til formål eller virkning å begrense konkurransen dersom de konkurransefremmende 

virkninger er større enn de konkurransebegrensende virkninger.432 Dette skal vurderes ut fra en 

kontrafaktisk analyse, som stiller spørsmål ved hvordan markedsforholdene ville vært før og etter avtalen. 

Det kan imidlertid argumenteres for at det ikke er en enkel oppgave å vurdere de negative effektene og de 

samlede fordelene ved patentforliksavtaler, nettopp på grunnlag av insentivet til innovasjon. Man ønsker at 

selskaper skal fortsette å utvikle nye medisiner på tross av risiko og høye kostnader. 

 

I tillegg er hver patentrett av ulikt omfang, og hver patentrettighet er derfor forskjellig. Siden forliksavtaler 

er inngått i sammenheng med en spesifikk patenttvist, vil avtalene være faktaspesifikke, og innholdet og 
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vilkårene i slike tvister, vil således variere. I både USA og EU har vurderingen av et patents gyldighet blitt 

adskilt fra vurderingen om hvorvidt en “pay-for-delay” avtale er konkurransebegrensende.433 Også 

relevant for dette har det blitt vektlagt i den amerikanske dommen Actavis at avtalene som innebærer en 

stor betaling fra en patentinnehaver til en generisk utfordrer, bør evalueres uavhengig av legitimiteten til 

den underliggende IP-rettigheten.434 Dette betyr at forliksavtalene kan bli ansett som 

konkurransebegrensende uavhengig av patentets styrke eller svakhet. Imidlertid vil en betydelig betaling i 

seg selv være en sterk indikator på ugyldig, eller svakt patent. Det vil for øvrig kreve en større utredning å 

undersøke patentets gyldighet og krenkelse.435 Denne utredningen vil imidlertid ligge utenfor 

Kommisjonens kompetanse.436 

 

I Lundbeck-dommen fant Retten at forliksavtalen utvidet seg utenfor patentets virkeområdet ved å forhindre 

at generiske utfordrere brukte egen innsats for å komme inn på markedet. Retten la vekt på at 

verdioverføringen reduserte insentivet til å satse på slik inntreden. De generiske selskapene hadde en reell 

sjanse til å komme inn på markedet ved å bruke andre prosesser enn det som var dekket av Lundbecks 

patent, og således ikke krenke noe patent, men gikk likevel med på å ikke inntre. I denne saken var det 

dermed en klar kobling mellom de potensielle virkningene og de begrensningene som ble pålagt gjennom 

“pay-for-delay” avtalen, som igjen støtter at avtalen er en formålsovertredelse. I “pay-for-delay” avtaler 

hvor det ikke finnes en slik klar kobling vil det dermed være mer komplisert. Dette vil spesielt være tilfeller 

der det ikke er like klart hvorvidt patentet er gyldig eller ikke. 437 

 

Filson et. Al (2014)  hevder at selv om det ble en formålsanalyse i Lundbeck vil det i andre saker være mer 

hensiktsmessig med en fullstendig virkningsanalyse, eller en begrenset form for virkningsanalyse, under en 

formålsanalyse.438 Imidlertid, uansett hvilken analyse som foretas av EU, vil EU-Domstolen og andre 

europeiske domstoler ha sterke insentiver til å konkludere, slik amerikansk Høyesterett gjorde, at den 

evaluerende myndigheten ikke trenger å bestemme gyldigheten av selve patentet for å vurdere om en 

omvendt betaling er konkurransebegrensende. Dette er spesielt fordi europeiske domstoler ikke har 

myndighet til å vurdere gyldigheten av et patent i det hele tatt, og derfor vil trenge en annen måte å besvare 

spørsmålet på. “Pay-for-delay” innebærer både eksistensen og utøvelsen av det gjeldende patentet.I EU er 
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det dermed et behov for å unngå spørsmålet om patentets gyldighet. Størrelsen på en omvendt betaling har 

allerede blitt diskutert som en viktig faktor i denne retning.439 

Dermed kan det argumenteres for at en virkningsanalyse av “pay-for-delay” vil medføre store 

kompleksiteter. Som tidligere belyst, ble både Lundbecks og Serviers overtredelser vurdert som 

konkurransebegrensende formål. Begge disse avgjørelsene er avgjørelser fra Retten, og de har således først 

vært behandlet i Kommisjonen. 

Kommisjonen så det nødvendig å legge til en analyse i for å vurdere de sannsynlige negative virkningene 

av avtalene, utover analysen av konkurransebegrensende formål. I Servier-dommen ble det eksplisitt uttalt 

at Kommisjonen “for fullstendighetens skyld” vil vise at avtalen også sannsynligvis vil medføre 

konkurransebegrensende virkninger.440 Således ble konkurransesituasjonen med en hypotetisk generisk 

inntreden vurdert, og det ble konstatert at medisinens gjennomsnittspris ville falle betydelig i så tilfelle.441  

I Lundbeck-saken ble det på den annen side ikke uttalt eksplisitt fra Kommisjonen at den ville analysere 

sannsynlige negative effekter. Generalsekretær Alexander Italiener uttalte imidlertid en tale i 2013,  at 

Kommisjonen gjorde nettopp dette også her: “for the sake of completeness [...] analyse the situation in the 

[market] and found that one year after [expiry of the agreements] prices of generic citalopram dropped on 

average by 90 per cent compared to Lundbeck’s previous price level.”.442 Det kan således konkluderes med 

at Kommisjonen faktisk komplementerte sin formålsanalyse med en begrenset virkningsanalyse. 

Kommisjonen var på bakgrunn av de faktiske omstendigheter i saken i stand til å gjennomføre en slik 

analyse. 

 

På denne måten utnyttet ikke Kommisjonen fordelen med å vurdere en overtredelse som 

formålsovertredelse. En analyse som konkluderes med å være en formålsovertredelse, gjør det i 

utgangspunktet mulig for konkurransemyndighetene å etablere konkurransebegrensende atferd uten å være 

forpliktet til å vise til potensielle eller faktiske effekter.   

 

Den omstendighet at Kommisjonen fant det nødvendig «for fullstendighetens skyld» å påvise sannsynlige 

negative konsekvenser av avtalene, taler for at Kommisjonen ikke var tilstrekkelig overbevist om skadene i 

disse avtalene. Patenforliksavtaler er svært komplekse, og det foreligger lite rettspraksis på dette området. 

                                                
439 ibid s. 152 
440 Perindopril, Servier (2014), sak AT.39612, premiss 1213 
441 ibid, premiss 1239 
442 Speech by Alexander Italianer, Director-General for Competition, European Commission, ‘Competitor 
agreements under EU competition law’, 40th Annual Conference on International Antitrust Law and Policy, 
Fordham Competition Law Institute New York, (26. September 2013), s. 10. Se også Lundbeck (2013), Sak 
AT.39226, premiss 726 
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Det kan dermed argumenteres for at Retten burde ha utført en full effektanalyse i stedet for å anvende en 

formålsanalyse da det kan hevdes at det ikke eksisterer noen erfaringer med skadelig virkninger av “pay-

for-delay” avtaler.    

 

Også i USA ble en per se-tilgang, som til en viss grad kan sammenlignes med en europeisk 

formålsovertredelse, avvist av Supreme Court. Der ble det bestemt at det skulle foretas en “rule of reason” 

vurdering, der FTC skulle analysere og bevise de restriktive virkninger. Bare fordi Supreme Court har 

bestemt av FTC skal foreta seg en annen fremgangsmåte for “pay-for-delay”, betyr ikke nødvendigvis at 

slike saker ikke kan anses som i strid med de gjeldende konkurranseregler.443 Det belyser imidlertid at det 

kan være hensiktsmessig å vurdere hver sak hver for seg, og analysere virkningene av en patentforliksavtale 

som innebærer en verdioverføring.  

Hvordan kom Supreme Court frem til en rule of reason tilnærming? 

Amerikansk rett har gjennom en lengre tid vurdert “pay-for-delay” avtaler. I Valley Drug Co. v. Geneva 

ble det først funnet av en rett at sakens “pay-for-delay” avtale var per se ulovlig. Denne avgjørelsen ble 

imidlertid omgjort av en annen rettsakt fordi de mente at den gjeldende domstolen ikke klarte å vurdere 

den ekskluderende kraften til originalprodusentens patent i sin analyse. Dermed var begrunnelsen 

mangelfull og konklusjonen om at avtalene i seg selv utgjorde brudd på antitrustloven måtte omgjøres.444 

  

Etter dette ble det besluttet at ”scope of the patent” skulle anvendes. Denne tilnærmingen er en test som 

ble utviklet i USA gjennom tre avgjørelser. I henhold til denne testen kan “pay-for-delay” avtaler med 

omvendte betalinger opprettholdes og ikke anses for å være i strid med antitrustreglene hvis vilkårene for 

forliksavtalen er innenfor det ekskluderende omfanget av patentet, og at patentet ikke er oppnådd på falskt 

grunnlag av det amerikanske patentkontoret (US Patent and Trademark Office), samt at patentsøksmålene 

ikke i seg selv var svindel.445  

  

Domstolen fant at analysen av avtalene som oppstod ved Hatch-Waxman ANDA-saker skal ta hensyn til 

følgende elementer: 

  

(1)   omfanget av patentets ekskluderende potensial,  

(2)   i hvilken grad avtalene overskrider dette området, og  

                                                
443 Clancy et. Al (2013),”Reverse-payment patent settlements in the pharmaceutical industry: An analysis of US 
antitrust law and EU competition law” s. 8 
444 ibid, s. 4-5 
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(3)   de konkurransedyktige virkningene.446 

  

Testen ble utprøvd i Schering-Plough Corp. v. FTC hvor domstolen konkluderte at forliksavtalen (med 

Upsher-Smith) ikke var brudd på antitrusloven. Vilkårene i forliksavtalen var innenfor patentets 

ekskluderende makt og derfor en rimelig gjennomføring av beskyttelsen som gis av patentrettighetene.447 

  

Dette belyser at amerikanske domstoler i lengre tid fant at “pay-for-delay” avtaler ikke var i strid med 

lovgivningen. I 2012 tok imidlertid retten en vending da ”scope of the patent” testen ble utført In Re: K-

Dur Antitrust Litigation, no. 10-2077. ”Scope of the patent” testen ble kritisert og domstolen uttalte at 

antakelsen om retten en patentinnehaver har til å ekskludere konkurrenter var feil. Testen baserte seg på 

antakelsen om patentgyldighet og feilaktig tillot patentinnehavere av svake patenter å kjøpe ut 

konkurrenter, noe som er i strid med antitrusloven. Ved å godkjenne forlik som beskytter svake patenter i 

”scope of the patent” testen ville dette føre til at formålene i Hatch-Waxman Act ble undergravet. Dette er 

som nevnt å øke tilbudet av rimelige medisiner gjennom generisk inntreden.448  

  

Derfor ble en ny tilnærming anvendt i senere saker som omhandlet en ”quick look rule of reason 

analysis”.449 Etter denne tilnærmingen skal domstolen behandle betalinger fra patentinnehaveren til en 

generisk utfordrer som aksepterer å forsinke inntreden på markedet som prima facie-bevis av en urimelig 

begrensning av handel. Denne kan imidlertid reverseres hvis betalingen viser seg å (1) være til et annet 

formål enn å forsinke inntreden eller (2) gir konkurransedyktige fordeler.450 Tilnærmingen gir ikke 

grunnlag til en undersøkelse av den faktiske styrken av patentet.  Uten bevis på noe annet, er det logisk å 

konkludere med at hensikten med betalingen var en avtale om “tjeneste for tjeneste” om å utsette 

inntreden utover datoen som representerer et ellers rimelig kompromiss i en rettstvist.451  

  

Imidlertid avviste Høyesterett både ”scope of the patent” og ”quick look rule of reason” analysene i juni 

2013 i lyset av Actavis avgjørelsen. Høyesterett fastslo at slike forliksavtaler bare noen ganger kan bryte 

antitrustlovene og derfor må det bli dømt under en “rule of reason” analyse.452 Basert på dette vil det være 

hensiktsmessig å gå nærmere inn på hva en “rule of reason” analyse innebærer. 
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En fullstendig “rule of reason”  analyse vil kreve både avgrensning av det relevante marked, bevis på 

markedsmakt, samt eksistensen av konkurransebegrensende effekter.453  Vanligvis vil bevisbyrden i en slik 

analyse ligge på saksøker. Det ble imidlertid bestemt av den amerikanske domstolen, at saksøkers 

bevisbyrde kunne innsnevres i “pay-for-delay” saker.454 På denne måten vil det være mulig å vurdere 

lovligheten av slike patentforliksavtaler uten å avgjøre det aktuelle patentets gyldighet. Domstolen fant at 

denne typen innsnevring av bevisbyrde var tilstrekkelig både i relasjon til markedsmakt, og til å vurdere de 

eventuelle konkurransebegrensende virkninger av “pay-for-delay”.455  

Det ble uttalt at størrelsen på betalingen fra en originalprodusent til en generisk produsent i seg selv er en 

sterk indikator på markedsmakt, ved at de har makt til å fastsette priser som er høyere enn et 

konkurransedyktig nivå.456 Dette ble begrunnet i at et firma uten slik markedsmakt, mest sannsynlig ikke 

ville hatt mulighet til å betale store beløp for å få andre aktører til å avstå fra markedet.457  Jo større størrelsen 

på betalingen er, jo større er markedsmakten.458  

Den amerikanske Høyesterett bemerket videre at størrelsen på betalingen også kan være en indikator for 

skaden “pay-for-delay” avtaler kan ha på konkurransen, og en indikator på et patents styre eller svakhet. 

Derfor var det således ikke nødvendig å vurdere patentets styrke eller svakhet. Betalingen skulle heller anses 

som bevis på at originalprodusenten ikke var trygg på det aktuelle patents styrke, og at patentinnehaver 

således var i sterk tvil på hvorvidt det ville vunnet et patentsøksmål.459  

Til tross for dette, innrømmet likevel amerikansk Høyesterett at en omvendt betaling kan gjenspeile et 

legitimt oppgjør, for eksempel ved å unngå høye saksomkostninger, eller at originalprodusenten får verdi 

for sin innovasjon. Likevel bør ikke denne muligheten sette en stopper fra at slike forliksavtaler skal bli 

undersøkt. Basert på ovenstående analyse, kan det konkluderes med at amerikansk rett har hatt flere ulike 

tilnærminger til “pay-for-delay” avtaler før de kom frem til konklusjonen som skapte presedens. I EU er det 

per nå tatt stilling til få saker. I nåværende europeisk rettspraksis vedrørende “pay for delay” avtaler, har det 

som nevnt blitt uttalt at det kan anses relevant å legge til en analyse for å vurdere de sannsynlige negative 

virkningene av avtalene,  ved siden av den tradisjonelle formålsanalysen. Derfor er det relevant å vurdere 

hvorvidt en amerikansk “rule of reason”-tilnærming kan være hensiktsmessig i europeisk konkurranserett. 
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“Pay-for-delay” avtaler skal bli undersøkt nøye, men det betyr ikke nødvendigvis at det alltid skal være 

ulovlig.  

4.6. Bør “Rule of reason” implementeres i EU-retten? 
Det kan vurderes hvorvidt EUs konkurransemyndigheters tilnærming til “pay-for-delay” avtaler er korrekt. 

Basert på analysen ovenfor, kan det stilles spørsmål ved om spørsmålene rundt patentgyldighet og 

forhåndsdømming av patentrett, også kan unngås i europeisk sammenheng, ved å anvende den 

amerikanske “rule of reason”. Det kan dermed vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig at USAs 

tilnærming til å vurdere “pay-for-delay” avtaler anvendes av europeiske konkurransemyndigheter.  

Amerikansk rett har mer erfaring på området. Basert på analysen ser man at Høyesteretten i USA har gått 

igjennom flere tilnærminger før de fant frem til den endelige “rule of reason”. Det skal bemerkes at EU-

Domstolen  har mindre erfaring, og det kan tenkes at jo mer erfaring de får, vil de også endre sin 

tilnærming til hvordan de vurderer “pay-for-delay” avtaler. 

I henhold til Amerikansk konkurranselovgivning er det et skille mellom visse typer 

konkurransebegrensende avtaler som kan ha likheter med den europeiske formålsanalysen (“etter objekt”) 

og virkningsanalysen (“effekt-analyse”) etter TEUF art. 101. I USA er noen former for avtaler som blir 

ansett å være svært skadelige for konkurransen, direkte forbudt under den såkalte per se-regelen, mens 

forhold som blir ansett som mindre konkurransebegrensende, blir behandlet under en såkalt “rule of 

reason”.460  

  

Lovligheten av patentforliksavtaler av arten “pay-for-delay” blir som nevnt, i henhold til amerikansk 

konkurranserett, underlagt “rule of reason”. Ved denne tilnærmingen må domstolene vurdere eventuelle 

positive og negative virkninger av avtalen, for å fastslå om avtalen kan tillates eller ikke.461 Dette kan 

ligne på muligheten for individuelt unntak etter TEUF art. 101 (3) i europeisk konkurranselovgivning, der 

en avtale kan unntas fra å være forbudt dersom de positive virkningene veier opp for de negative.462 Selv 

om den amerikanske “rule of reason” og den europeiske unntaksbestemmelsen kan ligne på hverandre, er 

det imidlertid en viktig forskjell mellom disse bestemmelsene.  
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Unntaksbestemmelsen i den europeiske konkurranselovgivningen er begrenset til å kun tillatte et 

effektivitetsforsvar basert på en forhåndsdefinert og kumulativ liste med fire betingelser.463 Slike strenge 

rammer finner man ikke i den amerikanske “rule of reason”. En annen forskjell er at i EU, som tidligere 

diskutert, når en avtale rammes av formålsanalysen, antas det å være usannsynlig at forholdet vil ha noen 

større positive effekter på konkurransen. Derfor er det også usannsynlig at det foreligger nødvendige 

effektivitetsgevinster.  

  

Det foreligger således visse forskjeller mellom de to tilnærmingene, men den amerikanske per se-

tilnærmingen har likevel noen likheter med den europeiske “formålsanalysen”. Det er derfor interessant å 

undersøke i hvilken utstrekning de to vurderingene er adskilt i praksis, og om det vil være hensiktsmessig 

å ha en slags ”rule of reason”-tilnærming i europeisk konkurranselovgivning uten de strenge rammene i 

unntaksbestemmelsen i art. 101 (3). 

 

4.6.1. Kan en “pay-for-delay” avtale anses som lovlig selv om den ikke faller inn under unntaket etter 

artikkel 101 (3)? 

I dommen fra den amerikanske høyesteretten i FTC v. Actavis464 slo Domstolen fast at et patentoppgjør 

med omvendt betaling i noen tilfeller kan være konkurransebegrensende.465 Videre ble det fastslått av 

amerikansk Høyesterett at en stor og uberettiget omvendt betaling kan ha risiko til å medføre  betydelig 

konkurransebegrensende effekter. Imidlertid ble det avvist at “pay-for-delay” avtaler skal anses som 

“antagelig ulovlig”. Slike forliksavtaler skulle heller, slik som de fleste andre avtaler som er blir undersøkt 

etter konkurranselovgivningen, bli vurdert etter “rule of reason”.466 Dette ble belyst i Actavis, der det ble 

uttalt: 

“It would be incongruous to determine antitrust legality by measuring the settlement’s anticompetitive 

effects solely against patent law policy, and not against procompetitive antitrust policies as well”.467 

Når Høyesterett anvendte “rule of reason” ser det ut til at de har fulgt en prosess med tre steg. Først skal 

saksøker demonstrere at den aktuelle avtalen har konkurransebegrensende virkninger. I en sak om “pay-

                                                
463 jf. avsnitt 2.6 i den juridiske analyse 
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for-delay” vil dette kriteriet sannsynligvis bli tilfredsstilt ved å vise at betalingen er “stor og 

uberettiget”.468 

Hvorvidt en betaling er “stor og uberettiget” må vurderes ut fra om betalingen overstiger de forventede 

kostnadene knyttet til et patentsøksmål. En betaling utover dette beløpet, vil indikere 

konkurransebegrensende virkninger, fordi det indikerer at partene er av den oppfattelse at patentet kan bli 

ansett som ugyldig.469 Imidlertid kan en originalprodusent være svært risikovillig for å beholde sin 

eksklusivitet på markedet. Selv om en generisk aktør kommer med svake påstander, kan et 

originalmedisinproduserende selskap være villig til å betale mye for å sikre seg at de beholder sin 

eksklusivitet. 

Det har også blitt uttalt at en “stor og uberettiget” betaling innebærer en betaling som er betydelig nok til å 

overstige innsparte saksomkostninger, og der det kan bevises at den er stor nok til å få et generisk selskap 

til avstå fra sitt patentkrav. Betalingen vil således være av den størrelse dersom verdien mottatt av det 

generiske selskapet er like stor, eller overstiger forventet fortjeneste som kan oppnås ved å ugyldiggjøre 

patentet til originalprodusenten. På denne måten kan konkurransemyndighetene sammenligne overskuddet 

som den generiske aktøren forventer å tjene med verdien av den omvendte betalingen. Dersom verdien av 

den omvendte betalingen overstiger det generiske selskapets forventede fortjeneste, kan Domstolene 

konkludere med at det generiske selskapet ville ha akseptert forliksavtalen, selv om den på samme tid ville 

vært sikker på at det generiske selskapet ville ha ugyldiggjort patentet til originalprodusenten.470  

Hvis dette kan bevises av saksøkeren vil bevisbyrden skifte til de saksøkte. Den saksøkte skal dermed 

bevise at avtalen hadde større konkurransefremmende enn konkurransehemmende virkning. Til slutt kan 

saksøker motbevise den eventuelle originalprodusents begrunnelse og vise at avtalen ikke var nødvendig 

for å oppnå de påståtte konkurransefremmende virkninger.471  

Med andre ord vil en “pay-for-delay” avtale i USA vurderes individuelt. Avgjørelsen vil være om avtalen 

er urimelig ved å vurdere de konkurransebegrensende virkninger mot de legitime formål. De er således 

ikke per se ulovlig, eller “antagelig ulovlig”.472 Amerikansk Høyesterett uttalte at: 
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“the likelihood of a reverse-payment bringing about anticompetitive effects depends upon its size, its scale 

in relation to the payor’s anticipated future litigation costs, its independence from other services for which 

it might represent payment, and the lack of any other convincing justification.”.473  

Som det fremgår av Lundbeck-saken og Servier-saken, kan det argumenteres for at de ovennevnte 

bestemmende faktorer som ble fastslått av Høyesterett i FTC v. Actavis ikke er så ulikt fra det som også 

har blitt vurdert i de europeiske sakene. Selv om den Europeiske formålsanalysen ikke kan sies å 

inneholde en fullstendig “rule-of-reason” tilnærming eller oppfylle et effektivitetsforsvar etter artikkel 

101(3), kan det hevdes at formålsanalysen stadig tillater virksomheter til en viss grad å bevise at 

patentforliksavtalene er legitime. Det har blitt fastslått også i EU at patentforliksavtaler kan være lovlige 

selv om de inneholder en omvendt betaling.474  

En patentforliksavtale kan ha flere konkurransefremmende virkning selv om det er en “pay-for-delay” 

avtale. I USA kan partene bli enige om at generisk inntreden kan skje i god tid før patentet til 

originalprodusenten har utløp ved å anvende paragraf IV-sertifisering i Hatch-Waxman Act. I slike tilfeller 

kan nettovirkningen av avtalen være mer konkurransefremmende selv om den har 

konkurransebegrensende elementer, i forhold til alternativet som vil være å få retten til å bestemme 

gyldigheten av patentet.475 Imidlertid vil ikke en slik konkurransefremmende virkning oppstå i europa på 

samme måte da det ikke finnes en tilsvarende bestemmelse som paragraf IV-sertifisering i Hatch-Waxman 

Act.  

En åpenbar konkurransefremmende fordel, som kan oppstå på begge sider av Atlanterhavet, er at en “pay-

for-delay” avtale løser patenttvister. Patentsøksmål i legemiddelindustrien er usedvanlig dyrt, og utfallet er 

usikkerhet. Derfor vil “pay-for-delay” være et mer sikkert alternativ for partene ved at de kan spare mer 

kostnader enn ved søksmål. Dette kan igjen ha samfunnsøkonomiske gevinster. 

Som belyst i analysen ovenfor vedrørende konkurransebegrensende virkning, vektlegger amerikansk 

Høyesterett både markedsmakt og effekten på konkurransen ut fra betalingens størrelse for å unngå å 

vurdere det aktuelle patentets gyldighet.476 Det bør ikke være problematisk for europeiske 

konkurransemyndigheter å anvende den samme tilnærmingen når det gjelder markedsmakt. Markedsmakt 
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som konsept er definert som en virksomhets evne til å heve prisen over et konkurransedyktig nivå på en 

lønnsom måte.477  

På lik linje som situasjonen i USA, bør originalprodusenter i Europa bare være villig til å betale et 

generisk selskap et beløp som overstiger saksomkostninger og kostnader for produksjon, dersom 

originalprodusenten har som intensjon å beskytte seg selv, og sine marginer.  

 

For å kunne anvende en amerikansk “rule of reason” tilnærming på samme måte som i USA, må man altså 

avgrense det relevante markedet. I Europa finner man som regel det relevante markedet dersom TEUF art. 

102 kommer til anvendelse, og det er ikke en vurdering som foretas alene ved art. 101. Imidlertid kan det 

anses relevant i “pay-for-delay” avtaler å ta stilling til partenes markedsmakt, uten å anvende TEUF art. 

102, dersom markedsmakten skal være en indikator av avtalens lovlighet. Vanskelighetene med å definere 

det relevante marked i legemiddelindustrien ble belyst i den juridiske analysen478, hvor man fant at det  

kan være hensiktsmessig å bruke Anatomical Therapautic Chemical (ATC) som et fornuftig utgangspunkt 

for markedsavgrensningen, men at dette ikke kan erstatte behovet for en mer nøyaktig analyse. En slik 

analyse vil bidra til å vurdere legitimiteten av originalsprodusentens betaling til den generiske aktøren. 

Som nevnt, vil beløpets størrelse også være en indikator på markedsmakt. 

 

Til tross for dette betyr ikke at en vurdering av “pay-for-delay” avtaler i Europa kun skal baseres på 

patentets styrke og aktørenes markedsmakt for å ha en tilgang som er mer lik en amerikansk “rule of 

reason”, heller enn en streng formålsvurdering som blir anvendt i Europa. EU-Kommisjonen har vist seg å 

være forberedt på å gå over til en mer økonomisk tilnærming, både ved anvendelsen av artikkel 101 (1) og 

artikkel 101 (3). Til tross for dette, gjenstår det imidlertid en relativ bred kategori av formålsovertredelser 

som antas å bryte artikkel 101 (1), men som likevel ikke tilfredsstiller vilkårene i artikkel 101 (3).479 Det er 

her “pay for delay” avtaler hører hjemme. 

Når domstolene forsøker å balansere de konkurransefremmende begrunnelsene av avtalene mot de 

eventuelle konkurransebegrensende virkningene, vil saksomkostningene til partene bli høyere. Dette er 

fordi det vil ta lengre tid enn hvis det skulle være en formålsovertredelse i Europa eller en per se 

overtredelse i USA. Et søksmål vil som nevnt ofte ta lang tid noe som vil føre til at det tar lengre tid før 

originalprodusenten får et insentiv til å investere i nye innovative medisiner. Det er klart at dette har 

negative samfunnsøkonomiske virkninger. Denne negative virkningen vil også oppstå ved en “pay-for-

                                                
477 Motta (2004), “Competition Policy: Theory and practice”, s. 40 
478 jf. avsnitt 2.10 i den juridiske analysen  
479 Jones (2010), “Left behind by modernisation? Restrictions by object under Art. 101 (1)”, s. 25 
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delay” avtale da originalprodusenten får en lengre eksklusivitetsperiode og kan dermed nyte 

monopolprofitten lenger.  

Basert på dette burde europeiske konkurransemyndigheter prioritere å vurdere både markedsmakt, 

betalingens størrelse i relasjon til betalerens fremtidige antatte kostnader ved en eventuell rettssak, og 

originalprodusentens forhandlingsstyrke. På denne måten vil de kunne vurdere originalprodusentens evnen 

og mulighet til å betale en generisk aktør et unødvendig høyt beløp for å beholde sin ekslusivitet på 

markedet. En slik vurdering vil imidlertid gjøre en eventuell rettssak lengre da konkurransemyndighetene 

må bruke flere ressurser og det vil være samfunnsøkonomisk negativt.  

I lyset av argumentene ovenfor, kan “pay-for-delay” avtaler ha både konkurransefremmende og 

konkurransebegrensende virkninger.  Det er imidlertid vanskelig å se de konkurransefremmende 

virkningene, og dette må undersøkes i hver respektive sak, basert på markedsforholdene og elementene i 

hver ulik avtale. En fullstendig “rule-of-reason” tilnærming vil være vanskelig å implementere direkte i 

det europeiske regelverket. Imidlertid bør regulatoriske myndigheter i EU tilpasse en lignende tilnærming 

basert på europeisk konkurranselovgivning. Det er som belyst i analysen klart at det finnes forhold som 

ikke bør behandles som en formålsovertredelse, men som likevel ikke vil inngå under kriteriene i TEUF 

art. 101 (3). Dermed vil det være hensiktsmessig å utvide formålsanalysen med elementer fra “rule of 

reason” og Actavis-dommen.  

4.7 Når vil en “pay-for-delay” avtale være konkurransebegrensende etter TEUF 
artikkel 101?  
Kommisjonen og Retten anvendte følgende kriterier i Servier og Lundbeck for å fastslå om “pay-for-

delay” avtaler skulle anses som en formålsovertredelse: 

1.   Det generiskproduserende selskapet, og det originalmedisinproduserende skal i det minste 

være potensielle konkurrenter. 

2.   Det generiskproduserende selskapet i avtalen må ha forpliktet seg til i avtalens løpetid å 

begrense sine selvstendige bestrebelser på å markedsføre et generisk produkt på et eller 

flere markeder i EU. 

3.   Avtalen må innebære en verdioverførsel fra det originalmedisinproduserende selskap, som 

i betydelig grad fjerner det generiskproduserende selskap.  

Disse kriteriene burde fortsatt bli hensyntatt, men de kan med fordel utvides. I en ny eventuell test, bør 

konkurransemyndighetene i likhet med den amerikanske ”rule of reason” avgrense det relevante markedet 

og undersøke konkurranseforholdene i markedet. Ved denne vurderingen finner man den foreliggende 

markedsmakten i legemiddelindustrien. Denne vil indikere hvorvidt originalprodusenten kun betaler en 
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generisk produsent for å holde seg ute av markedet, fordi originalprodusenten selv har finansiell mulighet 

til å forlenge sin ekslusivitetsperiode. Størrelsen på verdioverføringen vil også være en indikator på 

markedsmakten, da den kan indikere partenes forhandlingsstyrke. Videre er formen på verdioverføringen 

viktig ettersom det er usikkert hvilke verdioverføringer som kan aksepteres eller ikke. Dette så man blant 

annet i den juridiske analysen der Krkas “side-deal” først ble ansett lovstridig av Kommisjonen, før Retten 

tilsidesatte denne avgjørelsen.  

For å finne de konkurransebegrensende virkninger i den aktuelle avtalen vil derfor den omvendte 

betalingen være et vesentlig element som konkurransemyndighetene bør ta stilling til. Om den omvendte 

betalingen har konkurransebegrensende virkninger må avgjøres ut fra både en økonomisk og juridisk 

kontekst, og det vil avhenge av både størrelsen på betalingen og om den er uberettiget. Her vil omfanget i 

forhold til originalprodusentens forventede fremtidige saksomkostninger også være relevant for å avgjøre 

om betalingen er uberettiget. Det bør også tas stilling til hvorvidt verdioverføringen blir foretatt som en 

monetær pengeoverføring, eller en overføring av annen verdi. Legemiddelindustrien blir nøye overvåket, 

og det kan tenkes at produsenter vil prøve å skjule verdioverføringer ved forliksavtaler.  

Det er også viktig at originalprodusenter får mulighet til å fremlegge legitime begrunnelser for en “pay-

for-delay” avtale. Mangelen på overbevisende begrunnelser for at avtalen ikke begrenser generisk 

inntreden, og en redegjørelse for beløpets størrelse, kan imidlertid være tegn på at avtalen er 

konkurransebegrensende. Bevisbyrden skal her ligge på orginalprodusenten for å bevise eventuelle 

effektivitetsgevinster.  

4.8 Delkonklusjon 
I analysen har det blitt  redegjort for regulatoriske forskjeller i EU og USA ved vurderingen av “pay-for-

delay” avtaler, og hvorvidt disse bør vurderes som etter en virkningsanalyse. Det har vist seg at 

amerikansk lovgivning har et rammeverk som tar for seg grensedragningen mellom immaterialrett og 

konkurranserett. Det har imidlertid vist seg at blant annet paragraf IV-sertifiseringen og 

ekslusivitetsperioden til den første genriske produsenter har skapt en insetivkultur til å inngå “pay-for-

delay” avtaler. Dette er antakelig grunnen til at USA har mer rettspraksis og erfaring på dette området.  

Amerikansk rettspraksis har også bidratt til å forstå hvilken tilnærming som vil være mest hensiktsmessig 

ved vurderingen av “pay-for-delay” avtaler. Videre kan det fastslås at “rule-of-reason” er et 

analyseverktøy som egner seg godt til å vurdere forliksavtaler i legemiddelindustrien, da de har mange 

ulike og ofte komplekse aspekter som skal analyseres. Denne tilnærmingen burde være en god inspirasjon 

for EUs konkurransemyndigheter, som kan dra nytte av de erfaringene som har blitt gjort i USA, selv om 

den ikke direkte kan implementeres i EU. 
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Som belyst i analysen er det viktig at kategorien for formålsovertredelser ikke blir for bredt omfavnet. Det 

kan konkluderes med at “pay-for-delay” avtaler ikke automatisk skal rammes som en formålsanalyse, da 

de også kan ha legitime formål. Imidlertid kan det være vanskelig å redegjøre for de 

konkurransefremmende virkninger av slike avtaler. Likevel bør det foretas en tilpasset virkningsanalyse, 

som gir bedriftene mulighet til å bevise de mulige konkurransefremmende virkninger av slike avtaler. Det 

anbefales derfor at disse avtalene rammes av en kategori som i dag ikke finnes, og befinner seg mellom 

det som automatisk blir ansett som en formålsovertredelse, men som ikke omfattes av 

unntaksbestemmelsen i TEUF art. 101 (3).  Det er viktig at insentivet til innovasjon og videre utvikling av 

innovative legemidler blir beholdt, da dette vil føre til økt forbrukervelferd.  

Europeiske konkurransemyndigheter bør således implementere en alternativ virkningsanalyse som både 

tar stilling til effektivitetshensynene til patenttvister, og de faktiske forholdene på det aktuelle markedet. 

Dette vil ikke hindre at forliksavtaler blir inngått, da dette er noe man fortsatt vil ha i legemiddelindustrien 

for å spare tid og kostnader ved eventuelle rettssaker. En slik alternativ virkningsanalyse vil imidlertid 

unngå falske positiver av avtaler som ikke har betydelige konkurransehemmende effekter på markedet. 

 

5. Konklusjon  
En avtale som vurderes til å være en formålsovertredelse, anses å være en hard-core begrensning fordi den 

medfører en tilstrekkelig grad av skade på konkurransen, slik at den antas å også ha 

konkurransebegrensende virkninger. For at en bestemt type praksis, for eksempel en “pay-for-delay” 

avtale i legemiddelindustrien, skal kunne bestemmes til å være en formålsovertredelse, må dette baseres på 

erfaring. Erfaringen skal vise at denne typen atferd gjentatte ganger har ført til de samme negative 

virkningene på konkurransen, slik at den fortjener å bli automatisk forbudt av konkurransereglene.  

Før undersøkelsen av legemiddelindustrien ble foretatt i 2009 var det ingen avgjørelser eller dommer som 

hadde fastslått at patentforliksavtaler som inneholdt omvendte betalinger hadde de samme negative 

virkninger på konkurransen som det som ble fastslått i sakene om Lundbeck og Servier. Rettens 

klassifisering av disse avtalene som formålsovertredelser kan imidlertid fortsatt vurderes til å være 

berettiget. Dette kan begrunnes i at “pay-for-delay” avtalene innebærer en ekstrem form for markedsdeling 

og produksjonsbegrensninger, som er konkurransebegresninger som er spesielt skadelig for konkurransen. 

Dette følger av TEUF art. 101 (1) bokstav b) og c), og er således formålsovertredelser. Selv for en kort 

periode er utestenging av generiske legemiddelprodusenter tilstrekkelig til å redusere konkurransen i 

markedet til skade for europeisk helsevesen og forbrukere som er avhengig av rimelige medisiner. 

Fordelen som markedsaktørene får av en “pay-for-delay” avtale, går derfor på bekostning av samfunnet.  
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Når det blir inngått en forliksavtale mellom konkurrenter i et bestemt marked, er det alltid en risiko for 

konkurransebegrensning. Disse bekymringene økes ytterligere i avtaler som “pay-for-delay” avtaler, der 

markedsadgangen til en av partene blir begrenset eller til og med forhindret, på grunn av avtalen. Der en 

forliksavtale innebærer at det blir foretatt en form for verdioverførsel til parten som samtykker til å holde 

seg ute av markedet, vil faresignalene være klare og tydelige. Dette gir grunnlag for å granske det 

virkelige formålet bak betalingene. Når det da viser seg at den viktigste grunnen til at den ekskluderte 

parten gikk med på å holde seg ute av markedet, fordi den besluttet at det var mer lukrativt å få en delt 

monopolgevinst, heller enn å følge egne intensjoner, kan dette gi grunnlag for å anse forholdet som en 

formålsovertredelse.  

Imidlertid kan man også stille seg kritisk til avgjørelsene om “pay-for-delay” avtaler. Det er viktig at det 

foreligger et klart skille mellom legitime oppgjør og konkurransebegrensende oppgjør. Selv om Retten har 

kommet med avklaringer i forhold til hvordan slike avtaler skal vurderes, og hva Kommisjonen må bevise, 

kan man stille seg kritisk til måten det skal avgjøres på. Selv om det kan anses som berettiget at “pay-for-

delay” avtaler er formålsovertredelser, er det litt “tidlig” å komme med så bastante vurderinger med så lite 

erfaring på området. Det ville vært fornuftig å først se på de konkurransebegrensende virkninger, og på 

den måten utfylle den kumulative testen som har blitt oppstilt av Kommisjonen og Retten. Dette kan bidra 

til både forutsigbarhet og rettssikkerhet om den konkurranserettslige vurderingen av patentforliksavtaler. 

Begge dommene er anket til Domstolen, og det forventes ytterligere avklaring.  

Avlsutningsvis vil forutsigbarhet og rettsikkerhet vedrørende “pay-for-delay” avtaler fremme både 

konkurranse og innovasjon. Ved å skape et skille mellom avtaler som er legitime, fra de som er 

konkurransebegrensende, forblir konkurransestrukturen i legemiddelindustrien intakt og forutsigbar. Dette 

vil i siste ende komme forbrukerne til gode ved å fremme forbrukervelferd og ta vare på befolkningens 

helse. På samme måte kan det sies at innovasjon fremmes ved å fjerne uklarheter og atferd som reduserer 

insentivene for bedrifter til å innovere, slik at de heller kan konkurrere på egen fortjeneste. Således vil 

også utviklingen i legemiddelindustrien fremmes.  
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