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1 Innledning 

1.1 Tema, problemstilling og avgrensning 

 

Tema for oppgaven er adgangen til å få utstedt supplerende beskyttelsessertifikater for 

legemidler. Supplerende beskyttelsessertifikater gir rett til en tidsmessig forlengelse av 

patentbeskyttelsen for markedsførte legemidler. 

 

Den sentrale juridiske problemstillingen er tolkningen av produktbegrepet i artikkel 3 i 

Rådsforordning (EØF) 1768/92.  

 

Produktbegrepet er trolig det mest sentrale elementet i forordningen. Det er avgjørende 

for hva som kan være gjenstand for et supplerende beskyttelsessertifikat, jf. artikkel 2. 

Produktbegrepet er videre avgjørende for adgangen til å få utstedt et supplerende 

beskyttelsessertifikat, jf. artikkel 3 litra a-d, og dessuten avgjørende for rekkevidden av 

sertifikatets beskyttelsesomfang, jf. artikkel 4. 

 

Sistnevnte spørsmål, beskyttelsesomfanget til et utstedt sertifikat, faller utenfor det 

spørsmål oppgaven tar sikte på å behandle. Artikkel 4 vil imidlertid være et 

tolkningsmoment ved tolkningen av enkelte vilkår i artikkel 3. 

 

Oppgaven omhandler utstedelse av sertifikater for legemidler, noe som betyr at 

sertifikater for plantefarmasøytiske produkter
1
 ikke vil bli særskilt behandlet. 

Oppgaven vil heller ikke behandle hvorvidt det i enkelte tilfeller er adgang til å få 

utstedt supplerende beskyttelsessertifikater for medisinsk utstyr. 

 

 

                                                 

1
 Sertifikater for plantefarmasøytiske produkter reguleres av EP/Rfo. 1610/96, jf. patentloven § 62 litra b 
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Et av vilkårene i artikkel 3 er at det foreligger en gyldig tillatelse til å markedsføre 

produktet som legemiddel, jf. litra b. Etter at forordningen trådte i kraft oppsto en rekke 

spørsmål knyttet til denne tillatelsen, og det finnes flere avgjørelser fra EU-domstolen 

som behandler disse spørsmålene. Dette faller imidlertid utenfor hva oppgaven tar sikte 

på å behandle, og vil derfor ikke bli behandlet i detalj. 

1.2 Bakgrunn for oppgaven 

 

Forskning og utvikling av nye legemidler for å bekjempe og forebygge sykdommer 

samt øke menneskers livskvalitet er fra et samfunnsmessig perspektiv sterkt ønskelig. 

Å utvikle et nytt legemiddel er imidlertid en langvarig, omfattende og ikke minst 

kostbar affære. I 2010 ble det investert omtrent 27 milliarder euro i forsknings- og 

utviklingsaktivitet i Europa.
2
 Den totale kostnaden med å bringe et nytt legemiddel på 

markedet er beregnet til å være rundt 1,3 milliarder dollar.
3
 

 

For å sikre frembringelse og utnyttelse av nye oppfinnelser, gis oppfinnere en enerett på 

å utnytte oppfinnelsen i en viss periode gjennom utstedelse av patenter.
4
  Etter 

patentloven § 40 er denne perioden 20 år. Dette gjelder også for legemidler. 

 

I gjennomsnitt tar det 12-13 år med utprøving fra en substans blir oppdaget til et 

bruksferdig legemiddel når markedet. Dette skyldes en omfattende 

godkjennelsesprosess for legemidler for å sikre at man har tilstrekkelig kunnskap om 

legemiddelets sikkerhet og effekt.
5
  

 

En periode på 7-8 år med faktisk enerett vil ikke være et tilstrekkelig incitament for 

legemiddelutvikling siden kun 1-2 av 10.000 substanser syntetisert i et laboratorium vil 

kunne markedsføres som et legemiddel.
6
 

 

                                                 

2
 EFPIA - The Pharmaceutical Industry in figures – edition 2011, side 2 

3
 ibid, side 6 

4
 Stenvik (2006) s. 24 

5
 LMI – Tall og fakta 2011, s 72, første avsnitt. 

6
 EFPIA- The Pharmaceutical Industry in figures – edition 2011, side 6 
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 Det er derfor nødvendig med en ordning som forlenger beskyttelsestiden for legemidler 

utover den alminnelige vernetiden til patenter. I 1994 innførte EU en forordning med 

supplerende beskyttelsessertifikater for å forlenge beskyttelsestiden for legemidler. 

Forordningen er gjort til en del av EØS-avtalen, og er gjennomført i norsk rett gjennom 

patentlovens § 62 a. 

 

Adgangen til å få utstedt et supplerende beskyttelsessertifikat er av stor betydning for 

den forskningsbaserte legemiddelindustrien, og et viktig instrument for å sikre 

utviklingen av nye legemidler.  

 

1.3 Hva er et supplerende beskyttelsessertifikat 

Som nevnt under punkt 1.1, kan et supplerende beskyttelsessertifikat kort beskrives som 

et sertifikat som gir rett til en tidsmessig forlengelse av patentbeskyttelsen for et 

markedsført legemiddel. Sertifikatet er knyttet til et underliggende patent for 

legemiddelet, men er ikke en forlengelse av selve patentet, ettersom 

beskyttelsesomfanget er snevrere.
7
 

 

Selve regelverket som regulerer de supplerende beskyttelsessertifikatene er EØS-

rettslig. Det enkelte sertifikat gjelder imidlertid bare i det land det utstedes i.  

 

Hovedformålet med sertifikatene er å kompensere patenthavere for den faktisk tapte 

utnyttelsestiden patentet gir, på grunn av de omfattende og tidkrevende regulatoriske 

krav som må oppfylles før et legemiddel kan markedsføres. Som følge av dette skal 

sertifikatets varighet beregnes til perioden mellom datoen for når søknaden om patent 

ble innlevert og datoen for når første markedsføringstillatelse ble utstedt i EØS.
8
 Den 

maksimale varigheten for sertifikatet er imidlertid 5 år.
9
 Ifølge forordningens fortale 

skulle dette sørge for at patenthaver ville få en beskyttelsestid på maksimalt 15 år fra 

det tidspunktet legemiddelet først tillates markedsført i EU.
10

 

                                                 

7
 Jf. Rf. 1768/92 artikkel 4. 

8
 Jf. artikkel 13 nr 1 

9
 Jf. artikkel 13 nr 2. 

10
 Forordningens betraktning nr. 8 (betraktning  9 i EP/Rfo. 469/2009/EF) 
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1.4 Verdien av et supplerende beskyttelsessertifikat 

Supplerende beskyttelsessertifikater er svært viktige for den forskningsbaserte 

legemiddelindustrien. Om man inkluderer søknader inngitt etter de nasjonale 

sertifikatordninger som eksisterte før forordningen trådte i kraft, er det i Europa blitt 

inngitt omtrent 12.920 søknader om supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler i 

perioden 1991-2009.
11

 

 

Det er ofte i de siste årene av patentets levetid at verdien av eneretten for legemidler er 

på sitt høyeste. Dette skyldes at markedet for legemidlet har blitt bygget opp over tid og 

legemiddelet nå er etablert og velkjent blant forskriverne.
12

 

 

Et eksempel fra England illustrerer dette: Patentet som dekket det farmasøytiske 

spesialpreparatet Prozac utløp i 1995, men sertifikatet beskyttet preparatet frem til 2000. 

I løpet av disse 5 årene genererte Prozac nesten 80 % av de totale salgsinntektene.
13

 

Med tanke på at flere legemidler ofte har en omsetning på verdensbasis på flere 

milliarder dollar i året
14

, forstår man at et beskyttelsessertifikat har en betydelig 

økonomisk verdi for patenthaveren, og at adgangen til å få utstedt slike sertifikater er 

særdeles viktig. 

 

Til tross for en tilsynelatende kort varighet, har altså supplerende 

beskyttelsessertifikater for legemidler stor betydning. Et viktig aspekt her er det 

drastiske prisfallet legemiddelet utsettes for det øyeblikket det blir gjenstand for 

generisk
15

 konkurranse. Dette gjelder særlig legemidler som er omfattet av 

refusjonsordninger, slik som den norske blåreseptordningen.
16

  

 

                                                 

11
 de Pastors (2010) s.1 

12
 Terrell on the law of patents (2011), 6-10 

13
 Delcourt (2009), under kapittelet “Measures of protection: the creation of the SPC”, syvende avsnitt, 

med henvisning til Huenges and Bühler. 

14
 Slike legemidler kalles gjerne for ”blockbuster medicine”, se f.eks. Kommisjonens Pharmaceutical 

Sector Inquiry – Preliminary report s. 17 

15
 Generiske legemidler har samme aktive substans, styrke og legemiddelform som originalpreparatet.  

16
 Se blåreseptforskriften. 
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I Norge vil et legemiddel som blir omfattet av den såkalte trinnprismodellen
17

 utsettes 

for særlige dramatiske kutt. Dersom legemiddelet i en 12-måneders periode hadde en 

omsetning i Norge på 100 millioner kroner eller mer, vil trinnprissystemet sørge for at 

med en gang stabil generisk konkurranse oppstår, vil prisen bli kuttet med 30 %.   

6 måneder senere vil prisen være redusert med hele 75 %.
18

 

 

Adgangen til å få utstedt et sertifikat, har dermed ikke kun betydning for den 

forskningsbaserte legemiddelindustrien, men påvirker også størrelsen på de nasjonale 

helseutgiftene. Ettersom det mest sentrale elementet for utstedelsen av sertifikatet er 

produktbegrepet, får dette dermed vidtrekkende konsekvenser på legemiddelområdet. 

2 Rettskilder 

2.1 Innledning 

Ved tolkningen av forordningen befinner man seg på et EØS-rettslig område, til tross 

for at patentretten er nasjonalt regulert. En rettsanvender vil måtte ta stilling til norske 

rettskildefaktorer, for dernest å ta stilling til om tolkningsresultatet lar seg forene med 

Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.
19

 

 

For tolkningen av forordningens bestemmelser er det norske rettskildebildet svært 

sparsomt. Forarbeidene gir ingen konkret veiledning. Det finnes en tingrettsdom
20

 om 

tolkningen av artikkel 4.
21

 

 

                                                 

17
 System for beregning av refusjonsprisen på visse byttbare legemidler. 

18
 Forskrift om legemidler, § 12-15 annet ledd. 

19
 EØS-rett (2011), s. 221 

20
 Oslo tingretts dom og kjennelse av 10. februar 2011 

21
 Supplerende beskyttelsessertifikater er likevel nevnt i flere avgjørelser som omhandler øvrige 

patentrettslige spørsmål. 
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2.2 Det rettslige utgangspunktet 

Patentlovens § 62a gjennomfører Rådsforordning (EØF) 1768/92 om innføring av 

supplerende beskyttelsessertifikater (SPC) for legemidler i norsk rett. Forordningen som 

sådan
22

 er dermed gitt norsk lovs rang. 

 

Forordningens ordlyd er derfor det rettslige utgangspunktet for oppgavens tema. De 

mest aktuelle bestemmelsene for oppgavens tema er særlig artikkel 1, 2 og 3 litra a-d.  

 

I EU er forordningen erstattet av en konsolidert utgave, Europarådets parlament og 

rådsforordning (EF) 469/2009, som trådte i kraft i 6. juli 2009.  Rfo. 1768/92/EØF ble 

samtidig opphevet. I den konsoliderte forordningen heter det at henvisninger til Rfo. 

1768/92/EØF skal anses som en henvisning til den konsoliderte utgaven.
23

 

 

Den konsoliderte utgaven er foreløpig ikke blitt gjennomført i norsk rett, og 

bestemmelsen om at henvisninger til den opphevede forordningen skal anses som en 

henvisning til den nye forordningen kan ikke anses som gyldig for Norges 

vedkommende. Noe annet ville betydd at en ikke-gjennomført rettsakt ville fått direkte 

virkning i nasjonal rett.
24

  

 

Ettersom produktbegrepet ikke er forandret i den konsoliderte forordningen, vil likevel 

rettskilder om produktbegrepet i denne forordningen være relevante for tolkningen av 

produktbegrepet i Rfo. 1768/92/EØF. 

 

2.2.1 Særlig om legemiddeldirektivene 

 

Legemiddeldirektivene har betydning for markedsføringstillatelsen
25

 som er påkrevd for 

å få utstedt et supplerende beskyttelsessertifikat.  

                                                 

22
 Jf. EØS-avtalen artikkel 7 litra a. 

23
 EP/Rfo. 469/2009/EF artikkel 22 

24
 For en nærmere behandling om dette, se EØS-rett (2011) s. 205-207 

25
 Se punkt 3.1 
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 I Rfo. 1768/92/EØF henvises det til dir. 65/65/EØF og dir. 81/851/EØF. Disse er 

senere kommet i konsoliderte utgaver, dir. 2001/83/EF (erstatter dir. 65/65/EØF) og dir. 

2001/82/EF (erstatter dir. 81/851/EØF). Den konsoliderte utgaven av forordningen, Rfo. 

469/2009/EF, henviser også til de nyeste versjoner av legemiddeldirektivene. 

 

De konsoliderte legemiddeldirektivene er gjennomført i norsk rett. I artikkel 96 i dir. 

2001/82/EF og artikkel 128 i 2001/83/EF oppheves de tidligere direktiver, og 

henvisninger til disse skal anses som henvisninger til de konsoliderte utgavene.  

I motsetning til forordninger er det imidlertid opp til medlemslandene å velge hvordan 

avtalen blir gjennomført i nasjonal rett
26

, og direktivene er ikke innført gjennom direkte 

henvisning. Av harmoniseringshensyn bør likevel henvisningene til de eldre direktivene 

i Rfo. 1768/92 ses på som henvisninger til de konsoliderte utgavene av 

legemiddeldirektivene.  

2.3 EU-domstolens praksis. 

Foruten ordlyden i forordningen vil avgjørelser fra EU-domstolen ha størst betydning 

for tolkningen av produktbegrepet. EU-domstolen har avsagt flere dommer om 

tolkningen av forordningens bestemmelser, og flere av disse gjelder tolkningen av 

produktbegrepet. 

 

I norsk rett gjelder presumsjonsprinsippet for EØS-avtalen, jf. Høyesteretts avgjørelse i 

Rt. 2000 s. 1811, Finanger.
27

 Dersom EU-domstolen har løst et konkret 

tolkningsspørsmål med en bestemmelse i forordningen, må avgjørelsen tillegges 

betydelig vekt. I mangel av andre norske rettskildefaktorer må den også tillegges 

avgjørende vekt, og dette gjelder særlig på et så spesialisert område som det 

forordningen regulerer. 

 

                                                 

26
 EØS-avtalen artikkel 7 litra b. 

27
 Se også EØS-rett (2011) s. 265-267 
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2.4 Kommisjonens utkast til forordningen (forarbeider) 

I Kommisjonens utkast til forordningen er det vedlagt et forklarende vedlegg
28

 som kan 

gi noe veiledning i tolkningsspørsmål. Tradisjonelt antar man at forarbeider i EU-retten 

spiller en mindre rolle enn etter norsk rett 
29

. Likevel ser man at både EU-domstolen og 

utenlandske domstoler ofte benytter det forklarende vedlegget ved tolkningen av 

forordningen.  

2.5 Fortalen til forordningen 

Fortaler i EU-retten spiller en stor rolle for tolkningen av lovtekster
30

, og dette gjelder 

også for fortalen til Rfo. 1768/92/EØF. Som det bemerkes av Stenvik, er ikke ordlyden i 

fortalen tilpasset for EFTA-landene, men fortalen er likevel relevant i den utstrekning 

den kan bidra til korrekt tolkning av bestemmelsene i forordningen.
31

 

 

I Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) 1610/96 om innføring av et 

supplerende beskyttelsessertifikat for plantefarmasøytiske produkter, heter det i 

fortalens betraktning 17 at for enkelte tilfeller skal også denne forordningens fortale og 

bestemmelser tillegges vekt ved tolkningen av forordningen som omhandler legemidler 

(Rfo. 1768/92/EØF). Denne må fortsatt antas å gjelde for den konsoliderte utgaven av 

forordningen (EP/Rfo. 469/2009/EF) som anvendes i EU, jf. dennes artikkel 22.  

 

2.6 Øvrige rettskilder 

2.6.1 Administrativ praksis 

I Norge er det Patentstyrets oppgave å utstede sertifikater, og hvorvidt vilkårene er 

tilstede for utstedelse vil dermed være avhengig av Patentstyrets skjønn. 

Rettskilder fra Patentstyret er hovedsakelig Patentstyrets retningslinjer og kjennelser fra 

Annen avdeling. 

 

                                                 

28
 COM 90/0101 final - Explanatory memorandum 

29
 EØS-rett (2011) s.57 

30
 l.c. 

31
 Stenvik (2010 – Rfo.1768/92/EØF) note 1. 
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2.6.2 Utenlandsk rettspraksis 

For spørsmål som ikke er avgjort av EU-domstolen, vil utenlandsk rettspraksis kunne 

være relevant. Det bør imidlertid utvises varsomhet med å legge for mye vekt på 

utenlandske domstolers tolkning av EØS-rettslige spørsmål. EU-domstolen er i liten 

grad bundet av nasjonal praksis om spørsmål som reguleres av EU-retten.
32

  

3 Produktbegrepet 

3.1 Gjenstand for supplerende beskyttelsessertifikater 

Gjenstand for et supplerende beskyttelsessertifikat fremgår av artikkel 2: 

 

”For ethvert produkt som er patentbeskyttet på en EØS-stats territorium og som i 

egenskap av legemiddel og før det blir markedsført, er underlagt administrativ tillatelse 

i henhold til direktiv 65/65/EØF eller direktiv 81/851/EØF, kan det utstedes et sertifikat 

på de vilkår som er fastsatt i denne forordning.” (mine uthevelser) 

 

Hva som skal til for at produktet kan anses som patentbeskyttet, er mer problematisk 

enn ved første øyekast. Dette vil bli behandlet under punkt 4.3. 

 

Den administrative tillatelsen som må foreligge før produktet plasseres på markedet  

som et legemiddel, blir gjerne betegnet som markedsføringstillatelse. I Norge er det 

Statens legemiddelverk som behandler søknader om markedsføringstillatelser.
33

 

 

Tillatelsen må være gitt i samsvar med legemiddeldirektivene.  I Rfo. 1768/92/EF 

henvises det til de tidligere legemiddeldirektivene 65/65/EØF og 81/851/EØF, mens det 

                                                 

32
 EØS-rett (2011) s.58 

33
 Se legemiddelforskriften kapitlene 2-6 for nærmere regler. Det finnes også en ”community marketing 

authorisation” som gjelder for alle medlemsland, inkludert EFTA-landene. Søknader om slike tillatelser 

behandles av de europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) etter særskilte regler, se forskriftens kap.6. 

Også denne må anses som gyldig i forordningens forstand, jf. EP/Rfo. 726/2004(EF) art. 13 – slik også 

Terrell on the law of patents (2011), 6-42. 
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i den konsoliderte EP/Rfo. 469/2009/EF henvises til nåværende legemiddeldirektiv 

2001/82/EF og 2001/83/EF.
34

 

 

Ved utstedelsen av sertifikater må man dermed forholde seg til to ulike regelsett - den 

nasjonalt regulerte patentretten, og det svært omfattende regelverket som gjelder 

godkjennelse av legemidler. 

  

Det er viktig å understreke at markedsføringstillatelser gis for farmasøytiske 

spesialpreparater, og ikke for den aktive farmasøytiske ingrediensen.  

Det kreves en særskilt markedsføringstillatelse for hver legemiddelform og hver 

styrke.
35

 

 

Før man kan forstå hva som menes med produktbegrepet i forordningen, må en ha en 

viss kunnskap om hva et legemiddel er. 

 

3.2 Legemiddel 

I dagligdags tale benyttes ofte uttrykket ”legemiddel” om et farmasøytisk 

spesialpreparat – man tenker gjerne på pakninger man får utlevert på apoteket. 

Fra et juridisk ståsted er imidlertid legemiddelbegrepet mer omfattende.
36

 

 

I legemiddelloven benyttes følgende definisjon om legemiddel: 

 

”Med legemidler forstås i denne lov stoffer, droger og preparater som er bestemt til 

eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer 

eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved 

innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom.”
37

 

 

                                                 

34
 Om dette, se punkt 2.2.1 

35
 Forskrift om legemidler § 2-1 annet avsnitt 

36
 Slik også Hauge (2007) s. 69 

37
 Legemiddelloven § 2 
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Med begrepene ”stoffer” og ”droger” forstår man at legemiddelet kan være en aktiv 

farmasøytisk ingrediens, dvs. en API.
38

 Denne benyttelsen av ”legemiddel” er først og 

fremst relevant ved klassifisering.
39

 

 

Med begrepet ”preparater” menes det bruksferdige legemiddelet, dvs. den aktiv 

farmasøytiske substansen presentert i en legemiddelform.
40

 

 

Juridisk sett kan derfor ”legemiddel” betegne enten en aktive farmasøytisk ingrediens 

(API), eller et preparat. 

 

Ifølge Rfo. 1768/92/EØF artikkel 1 litra a skal legemiddel forstås som: 

 

”ethvert stoff eller enhver sammensetning av stoffer som presenteres som et middel til å 

helbrede eller forebygge sykdom hos mennesker eller dyr, samt ethvert stoff eller enhver 

sammensetning av stoffer som kan tilføres mennesker eller dyr med sikte på å stille en 

medisinsk diagnose eller å gjenopprette, korrigere eller endre legemsfunksjoner hos 

mennesker eller dyr,” 

 

Definisjonen samsvarer med den som er benyttet i legemiddeldirektivene 2001/82/EF 

(for legemidler til bruk på dyr) og 2001/83/EF (for legemidler til bruk på mennesker) 

artikkel 1 nr 2.   

 

Også denne definisjonen vil språklig sett omfatte både en aktiv farmasøytisk ingrediens 

(stoff) og et preparat (enhver sammensetning av stoffer). I direktiv 2001/83/EF artikkel 

1 nr 1 er farmasøytiske spesialpreparater nærmere spesifisert som ”ethvert ferdig 

framstilt legemiddel som markedsføres under et eget navn og i egen pakning.”  

 

Legemiddel i forordningen benyttes imidlertid oftest i forståelsen av ”markedsført som 

legemiddel” – her siktes det til et preparat, ettersom det ikke utstedes 

                                                 

38
 API = active pharmaceutical ingredient. 

39
 Se forskrift om legemiddelklassifisering. Også slik Hauge (2007) s. 71 

40
 F.eks. tabletter, mikstur, inhalasjonspreparat, stikkpiller, salve etc. 
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markedsføringstillatelse for aktive farmasøytiske ingredienser (APIer), men for 

farmasøytiske spesialpreparater.  

 

En viktig presisering som fremgår av forordningens definisjon er ordet ”tilføres”. Dette 

har særlig betydning for stoffer som benyttes til diagnostisering – for eksempel vil 

kontrastmidler som gis intravenøst omfattes av ordlyden.
41

  Et stoff som for eksempel 

blandes sammen med en blodprøve for å påvise en sykdom, vil derimot falle utenfor 

ordlyden
42

. Det kan stilles spørsmål ved om et stoff som legges direkte på huden for å 

diagnostisere, og som ikke absorberes gjennom huden, kan ”tilføres” til mennesker eller 

dyr. Om et slikt stoff først er blitt gitt markedsføringstillatelse i samsvar med 

legemiddeldirektivene, og fra et regulatorisk standpunkt regnes som et legemiddel, må 

det også være adgang til å utstede sertifikat for dette såfremt øvrige vilkår i 

forordningen er oppfylt. 

 

3.3 Produkt 

3.3.1 ”Det virksomme stoff” 

”Produkt” er i artikkel 1 litra b definert som: 

”det virksomme stoff eller sammensetningen av virksomme stoffer i et legemiddel”. 

I den engelske versjonen av forordningen benyttes ”active ingredient” istedenfor ”det 

virksomme stoff”.   

 

Fra et rent språklig ståsted vil ”det virksomme stoff” kunne forstås som ethvert stoff 

som har en eller annen virkning i legemidlet. På legemiddelområdet har imidlertid 

”active ingredient” en særskilt betydning. 

 

I henhold til ordlisten til den europeiske farmakope (Ph. Eur.) er ”active ingredient” 

ekvivalent med ”active substance”. Likeverdige termer er ”drug substance, medicinal 

substance, active pharmaceutical ingredient”. 
43

 

                                                 

41
 Slik forstås også Domeij (1998), s. 432-433 

42
 l.c. 

43
 Som vist til av Statens legemiddelverk (2009) – Standarder for legemiddelformer - Ordforklaringer  
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“Det virksomme stoff” skal dermed etter ordlyden forstås som den aktive farmasøytiske 

ingrediensen (API). 

 

3.3.2 ”sammensetning av virksomme stoffer” 

Produktet kan også utgjøre en ”sammensetning av virksomme stoffer” i et legemiddel.  

En rekke legemidler inneholder flere enn én API i det samme preparatet – dvs. aktiv 

farmasøytisk ingrediens A og aktiv farmasøytisk ingrediens B i en og samme 

legemiddelform. Disse kalles for kombinasjonspreparater. 

 

I enkelte tilfeller vil man imidlertid ha stoffer i et farmasøytisk spesialpreparat som i 

seg selv ikke kan regnes som en API, men som påvirker denne for eksempel ved å 

forsterke den terapeutiske effekten. Spørsmålet er om ”sammensetning av virksomme 

stoffer i et legemiddel” også skal omfatte slike tilfeller. 

 

Etter en ren ordlydstolkning av ”sammensetning av virksomme stoffer” vil ikke stoffer 

som påvirker APIen kunne omfattes av definisjonen, og dermed heller ikke kunne 

utgjøre et ”produkt”. Ser man imidlertid på formålet med forordningen, er resultatet av 

en slik tolkning vanskeligere å forsvare. Også patent på preparater som inneholder en 

API og en substans som påvirker effekten av denne, vil få kortet ned den reelle 

utnyttelsestiden av patentet grunnet den tiden det tar å få utstedt 

markedsføringstillatelse. 

 

EU-domstolen har imidlertid lagt seg på en streng ordlydstolkning av definisjonen i litra 

b, slik at ”sammensetning av virksomme stoffer” skal forstås som ”sammensetning av 

APIer.
44

 Det vil bli nærmere redegjort for dette under punkt 4.6.2. 

                                                 

44
 Sak C-431/04 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
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4 Produkt - Vilkårene i artikkel 3 

4.1 Innledning 

I forrige kapittel var fokuset på selve definisjonen av ”produkt” i forordningen, som har 

avgjørende betydning for hva som kan være gjenstand for et sertifikat. I dette kapittelet 

vil det bli fokusert nærmere på betydningen produktbegrepet har ved tolkningen av 

vilkårene i artikkel 3, og de ulike problemstillingene som her kan oppstå. 

 

Et supplerende beskyttelsessertifikat for et legemiddel utstedes ikke automatisk, det må 

søkes om dette for å få det innvilget. I henhold til artikkel 7 skal en slik søknad være 

inngitt innen 6 måneder etter at markedsføringstillatelsen ble utstedt. De prosessuelle 

vilkårene for selve søknaden finnes i artikkel 8. 

 

For at sertifikatet skal kunne utstedes, oppstilles det fire vilkår i artikkel 3 som må være 

oppfylt på søknadsdatoen.  Til gjengjeld skal det i henhold til ordlyden utstedes et 

sertifikat dersom disse vilkårene er oppfylt. Hvorvidt det skal utstedes et sertifikat, er 

derfor ikke overlagt til Patentstyrets skjønn. Selve avgjørelsen av om vilkårene er 

oppfylt vil imidlertid måtte foretas av Patentstyret. 

 

4.2 ”Basispatent” 

Under punkt 3.1 ble det nevnt at en av forutsetningene for å få utstedt et sertifikat, er at 

produktet er patentbeskyttet. Når man søker om patent, må det spesifikt angis i 

søknaden hva som søkes beskyttet ved patentet (patentkrav).
45

 

 

Patentkravene kan inndeles i to hovedtyper – produktpatenter og 

fremgangsmåtepatenter. En undergruppe av fremgangsmåtepatenter er 

anvendelsespatenter.
46

  

Produktpatentene står i en særstilling, ettersom disse gir enerett til enhver anvendelse og 

enhver fremstilling av APIen.
47

 

                                                 

45
 Jf. patentloven § 8 annet ledd. 

46
 Stenvik (2006) s. 66-67. 

47
 ibid s.410. 
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På legemiddelområdet kan man tenke seg at det markedsførte legemiddelet er beskyttet 

på en rekke forskjellige måter. Som eksempel kan det nevnes produktpatent på API, 

fremgangsmåtepatent på fremstilling av API gjennom metode Y, patent på en 

anvendelse av API til bruk Z, produktpatent på et mellomprodukt til API, produktpatent 

på et farmasøytisk spesialpreparat osv.  

 

Et produkt vil ofte være gjenstand for flere forskjellige patenter – det er en svært vanlig 

strategi å sikre kommersielle interesser best mulig ved å patentere ulike aspekter av 

legemiddelet.
48

  

 

Selv om produktet dermed vil være dekket av flere patenter, er det kun ett av disse som 

vil kunne regnes som et basispatent. Det fremgår ikke av ordlyden, men det har tidligere 

vært antatt at det er opp til patenthaver å velge hvilket patent som skal tjene som 

basispatentet.
49

 Valgretten til patenthaver er også spesifikt nevnt i forordningens 

forarbeider. 
50

 

 

I artikkel 3 litra a ser man at produktet må være beskyttet av et basispatent. Basispatent 

er definert i forordningens artikkel 1 litra c: 

 

”et patent som beskytter et produkt slik det er definert i bokstav b), en 

fremgangsmåte for å fremstille et produkt eller en anvendelse av et produkt, og 

som innehaveren har utpekt med henblikk på rutinen for utstedelse av et 

sertifikat,” 

 

Ettersom disse tre kategoriene ikke vil omfatte alle de forskjellige patentene som 

benyttes for å sikre best mulig beskyttelse av legemidlet, oppstår spørsmålet om 

hvorvidt disse tre alternativene skal anses som uttømmende.  

                                                 

48
 For en rask innføring om emnet, se Mishra (2008). 

49
 Stenvik (2006) s. 356 legger til grunn at dette er tilfellet. Von Morze (1995), s.484, anser ikke 

spørsmålet som fullstendig klart, men anfekter at bestemmelsen bør forstås slik. 

50
 COM 90/0101 final, punkt 33, annet avsnitt, s.19. 
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Til støtte for at listen i litra c ikke skal regnes som uttømmende, har man først og fremst 

ordlyden i artikkel 1. Etter denne vil ethvert patent som beskytter produktet (slik det er 

definert i litra b) kunne regnes som et basispatent. Hvorvidt produktet er beskyttet må 

da avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle. 

 

For det andre har man også uttalelser fra forordningens forarbeider som sier at 

hensikten med uttrykket ”produktet er beskyttet av et patent”, var å spesifisere hvilke 

typer oppfinnelser som kunne utgjøre basis for et sertifikat.
51

 I neste avsnitt heter det 

imidlertid følgende:  

 

“The proposal does not provide for any exclusions. In other words, all 

pharmaceutical research, provided that it leads to a new invention that can be 

patented, whether it concerns a new product, a new process for obtaining a new 

or known product, a new application of a new or known product or a new 

combination of substances containing a new or known product, must be 

encouraged, without any discrimination, and must be able to be given a 

supplementary protection certificate for protection provided that all of the 

conditions governing the application of the proposal for a Regulation are 

fulfilled.”
52

 

 

Også i juridisk teori er det bred oppfatning om at listen ikke er uttømmende.
53

 Som 

eksempel på andre aktuelle kandidater for basispatent nevnes formuleringspatenter av 

Stenvik
54

, og produktpatenter på såkalte mellomprodukter (intermediates) av Domeij.
55

  

                                                 

51
 Ibid, punkt 29, første avsnitt, s. 17 

52
 Ibid punkt 29, annet avsnitt, s.17 

53
 Domeij (1998) s.435, Stenvik (2006) s.356, Von Morze (1995) s.484 og Terrell on the law of patents 

(2011) nr 6-41 gir uttrykk for dette. 

54
 Stenvik (2006) s. 356, petitavsnitt 

55
 Domeij (1998) s.435. Se også Stenvik (2006) s. 356. 
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4.2.1 Formuleringspatent som basispatent 

Et særlig spørsmål oppstår for hvorvidt formuleringspatenter kan tjene som et 

basispatent for et legemiddel.
56

 Stenvik er av denne oppfatning.
57

 Med 

formuleringspatenter mener Stenvik ”patenter som beskytter en sammensetning av 

aktive stoffer og hjelpestoffer til et bruksferdig legemiddel”.
58

 Som argument for at 

slike patenter kan tjenes som basispatent, henviser Stenvik det til Annen avdelings 

kjennelser 6734 og 6819 (se punkt 4.6.2).  

 

Spørsmålet i disse avgjørelsene var hvorvidt et nytt preparat kunne utgjøre et ”produkt” 

etter forordningen – det ble anført at i enkelte tilfeller kunne også hjelpestoffer anses 

som ”virksomt stoff”. På denne måten ville dermed kombinasjonen av en API og et 

hjelpestoff kunne regnes som ”en sammensetning av virksomme stoffer”, dvs. et nytt og 

selvstendig produkt. 

 

En slik tolkning aksepterte Annen Avdeling. EU-domstolen har imidlertid i senere tid 

avvist en slik tolkning i Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 59

, se punkt 4.6.2. 

En kombinasjon av en API og et hjelpestoff regnes derfor ikke uten videre som et nytt 

og selvstendig ”produkt” i forhold til første gang APIen anvendes i et farmasøytisk 

spesialpreparat. Dette betyr ikke nødvendigvis at et formuleringspatent ikke kan regnes 

som et basispatent for et produkt. 

 

Hvorvidt et preparat kan regnes som et ”produkt” iht. forordningen og hvorvidt et 

formuleringspatent kan tjene som basispatent, er to forskjellige spørsmål som må holdes 

adskilt. Det avgjørende blir også for denne typen patenter hvorvidt ”produktet” (dvs. 

APIen) kan anses som beskyttet av det underliggende patentet. Etter MIT-avgjørelsen er 

det imidlertid klart at dette spørsmålet har fått langt mindre relevans, mest fordi 

preparatet ikke regnes som et nytt produkt, men også fordi patentet vil ha et begrenset 

                                                 

56
 For plantefarmasøytiske produkter er dette tilfellet, jf. EP/Rfo. 1610/96/EF art 1 nr 9, jf nr 4. 

57
 Stenvik (2006) s. 356, petitavsnitt 

58
 l.c. 

59
 Sak C-431/04 Massachusetts Institute of Technology 



 18 

beskyttelsesomfang, og man derfor hvis mulig vil velge et annet patent til å utgjøre 

basispatentet. 

 

4.2.2 Patent på utgangsstoffer, mellomprodukter etc. som basispatent.  

 

Både Stenvik og Domeij antar at produktpatenter på utgangsstoffer, mellomprodukter 

etc. kan utgjøre et basispatent. Domeij gir et konkret eksempel:  

 

”Om dessa är de enda patent som kan åberopas till stöd för ett tilläggsskydd, kan 

eventuellt problem uppstå, t.ex. i situationer då DNA-sekvenser som kodar för 

terapeutiskt användbara protein har patenterats. Proteinet är den aktiva substansen 

och den som det lämnas tillstånd till att sälja. Det kan dock vara så att proteinet inte 

har kunnat patenteras, t.ex. eftersom det var känt på prioritetsdagen i sin naturligt 

förekommande form. Patentet och tillståndet till försäljning avser då olika substanser. 

Skall patentet på DNA-sekvensen i så fall inte kunna ligga till grund för ett 

tilläggsskydd på proteinet som patenthavaren har tillstånd att sälja?” 
60

 

 

Domeij argumenterer videre for at det bør være adgang for å benytte denne typen 

patenter som basispatent, med henvisning til at et slikt patent utgjorde basispatentet i C-

181/95 Biogen.
61

 

 

Stenvik anfører at i den utstrekning et produktpatent på utgangsstoffer og 

mellomprodukter ”gir vern mot import og markedsføring av sluttproduktet (…), må det 

formentlig også kunne tjene som basispatent for et beskyttelsessertifikat”.
62

 

 

  

 

                                                 

60
 Domeij (1998) s. 435 

61
 l.c. 

62
 Stenvik (2006), s. 356, petit. 
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4.3 Beskyttet av basispatent – patentets gjenstand eller beskyttelsesomfang? 

 

Forordningen gir ingen retningslinjer for hva som skal til for at et produkt skal anses 

som beskyttet av basispatentet. I forarbeidene finner man heller ingen konkret 

veiledning, selv om det gis en generell uttalelse om at siden sertifikatet er et nasjonalt 

dokument, må samsvar med vilkårene vurderes med hensyn til det aktuelle 

medlemslandet.
63

 EU-domstolen uttalte i Farmitalia-saken
64

 (se punkt 4.4.2) at i mangel 

av harmoniserte fellesskapsregler, må spørsmålet avgjøres etter nasjonal rett.  

 

Utgangspunktet for vurderingen av spørsmålet etter norsk rett er patentlovens § 39. 

Paragrafen må leses lys av EPC
65

 artikkel 69, med tilhørende protokoll for tolkning av 

denne
66

. 

 

Vurdering av om ”produktet” er beskyttet av basispatentet, vil måtte foretas konkret i 

hvert tilfelle man står overfor.  

 

Her oppstår spørsmålet om ”produktet er beskyttet” skal forstås som at produktet må 

omfattes av patentets gjenstand, dvs. oppfinnelsen slik den er definert i kravene
67

, eller 

skal ”produktet er beskyttet” forstås som at produktet må falle innunder patentets 

beskyttelsesomfang, dvs. alt som omfattes av patenthaverens enerett? 
68

 

 

Ordlyden i forordningen trekker i retning av at produktet må falle innunder patentets 

beskyttelsesomfang, selv om det kan argumenteres for begge løsninger. Man finner 

ingen løsning på spørsmålet ved å lese forarbeidene til forordningen.
69

 

 

                                                 

63
 Com 90/0101 Final, punkt 32, s. 18 

64
 Sak C-392/97 Farmitalia 

65
 Den europeiske patentkonvensjon – Norge ble medlem 1. januar 2008 

66
 Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC. 

67
 Stenvik (2006) s.366 

68
 ibid s. 367 

69
 Com 90/0101 Final, punkt 20 omtaler ”subject of the protection”, og at denne ikke rekker lengre enn 

kravene til basispatentet. Den gir imidlertid ikke noe klart svar på spørsmålet. 
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Det foreligger heller ikke norsk rettspraksis som behandler dette spørsmålet. Det finnes 

imidlertid én avgjørelse fra Annen avdeling
70

 vedrørende kombinasjonspreparater, og 

spørsmålet har vært gjenstand for en rekke rettsavgjørelser i ulike europeiske land. 

 

En avgjørelse fra tysk rett som ikke gjaldt kombinasjonspreparater, er Custodiol-

dommen.
 71

 Her ble det søkt sertifikat med bakgrunn i legemiddelet Custodiol, som var 

en oppløsning som inneholdt flere forskjellige kjemiske substanser.  I patentkravene var 

det angitt en spesifikk mengde for hver av disse substansene, med en øvre og nedre 

mengde som definerte grensene. For en av substansene, magnesiumklorid (MgCl2), var 

angivelsen i kravene 10 ± 2 mmol/MgCl2. 

 

I markedsføringstillatelsen var imidlertid samme substans angitt til 4 mmol/l.  Dette 

innebar at legemidlet slik det ble markedsført avvek med 50 % fra minimumsangivelsen 

i patentkravet. Sertifikat ble nektet utstedt av patentmyndighetene med begrunnelse i at 

produktet ikke var beskyttet av basispatentet, jf. artikkel 3 bokstav a, og avslaget ble 

opprettholdt av Bundespatentgericht. Bundesgerichtshof slo fast at vilkåret i artikkel 3 

bokstav a ikke var oppfylt - kun små avvik fra de oppstilte grensene i kravene kunne 

godtas.   

 

Det interessante aspektet med dommen i denne sammenheng er imidlertid at man først 

vurderte om produktet som var markedsført falt innunder basispatentets gjenstand.
72

 

Når dette ikke var tilfellet, gikk man over til basispatentets beskyttelsesomfang.
73

 Uttalt 

i dommen er også at man på grunn av de store avvikene ikke ville foreta en 

ekvivalensvurdering.
74

  

 

Vurderingen domstolen foretar i denne saken synes å forutsette at et inngrepsstandpunkt 

der man tar hensyn til ekvivalenslæren er det riktige utgangspunktet for å vurdere om 

produktet er beskyttet av patentet. 

                                                 

70
 Annen Avdelings kjennelse 7244. 

71
 BGH X ZB 12/00, som vist til av Katzka (2008) s. 656. 

72
 dommens side 13, punkt 3a. 

73
 dommens side 13, punkt 3b. 

74
 dommens side 14 
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For kombinasjonspreparater oppstår problemet når ikke alle de aktive farmasøytiske 

ingredienser kan gjenfinnes i kravene. Problemet illustreres best med et eksempel: 

 

Patenthaver har et patent på APIen A, og denne substansen er anvendelig som et 

legemiddel. Som følge av dette søkes det markedsføringstillatelse om et farmasøytisk 

spesialpreparat som inneholder APIen A (monopreparatet). Det søkes også om 

markedsføringstillatelse for et farmasøytisk spesialpreparat som inneholder både A og 

en ytterligere API B (kombinasjonspreparat). 

 

Markedsføringstillatelsene for begge preparater innvilges, og patenthaver ønsker å søke 

om supplerende beskyttelsessertifikater. Etter definisjonen i artikkel 1 litra b vil APIen i 

monopreparatet utgjøre et produkt, og sammensetningen av APIene i 

kombinasjonspreparatet utgjøre et annet selvstendig produkt. Etter forordningens ordlyd 

vil det dermed være adgang til å utstede to separate sertifikater for de forskjellige 

produktene. 

 

For monopreparatet er dette uproblematisk. Det foreligger et basispatent som nevner 

produktet A i kravene, og det foreligger en markedsføringstillatelse for produktet A.  

 

For kombinasjonspreparatet er situasjonen mer usikker. Patentets gjenstand omfatter jo 

her kun A, siden verken B eller kombinasjonen A+B fremgår av kravene. 

Kombinasjonen A+B kan dermed ikke sies å være omfattet av patentets gjenstand. 

 

Samtidig er det kjent fra patentretten at et produktpatent for A beskytter mot at 

konkurrenter lanserer et legemiddel som inneholder A+B, ettersom dette vil utgjøre 

inngrep i patentet på A.
75

 A+B er dermed omfattet av patentets beskyttelsesomfang. 

 

I Annen Avdelings kjennelse 7244 var situasjonen nettopp som beskrevet ovenfor. 

 

                                                 

75
 Stenvik (2006), s. 411-412. 
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Her var APIen valsartan (A) dekket i kravene. Den øvrige APIen hydroklortiazid (B) 

var verken nevnt i kravene eller i beskrivelsen. Første avdeling mente at kombinasjonen 

(A+B) ikke kunne utledes av patentet.  Forskningsinvesteringene var ikke relatert til 

utviklingen av A+B, men kun til A - forutsetningene for å meddele et sertifikat for A+B 

var da ikke tilstede.
76

 

 

For As vedkommende kunne imidlertid patentet regnes som et basispatent. Vilkåret i 

litra a var dermed oppfylt for A. Siden Første avdeling anså at det ikke var adgang til å 

utstede et sertifikat for A+B, tok de imidlertid ikke stilling til hvorvidt A kan utgjøre et 

basispatent for A+B. 

 

Det forelå også en markedsføringstillatelse for valsartan (i form av A+B), slik at 

vilkåret i litra b var oppfylt for A. På grunn av at det allerede forelå et sertifikat for A, 

og markedsføringstillatelsen for kombinasjonspreparatet (A+B) ikke var den første til å 

markedsføre A, var imidlertid ikke vilkårene i litra c og d oppfylt. 

 

Andre avdeling kom imidlertid til at A+B var et annet ”produkt” enn A – etter ordlyden 

den korrekte tolkning. Dermed kom de også til at markedsføringstillatelsen for A+B var 

den første for produktet, jf. litra d. Sertifikat kunne dermed utstedes for A+B. 

 

I Annen avdelings kjennelse heter det at Første avdeling la til grunn at vilkårene i litra a 

og b var oppfylt, men avslo søknaden pga. manglende oppfyllelse av vilkårene i litra c 

og d. For litra a fremstår Annen Avdelings uttalelser som uriktige. Første avdeling 

vurderte ikke om et patent for A kan være et basispatent for et sertifikat for A+B – med 

patentet for A og markedsføringstillatelsen for A+B var vilkårene i litra a og b 

tilfredsstilt for å utstede et sertifikat på valsartan (A), ikke kombinasjonsproduktet 

(A+B).
77

  

 

                                                 

76
 kjennelsen s.1.  

77
 Første avdelings avslag s. 3 
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Avgjørelsen er lagt til grunn for Patentstyrets retningslinjer.
 78

 Fra det eksemplet som er 

gitt, forstår man at Patentstyrets holdning må være at det er tilstrekkelig at APIen A 

gjenfinnes i kravene. For kombinasjonspreparater tar Patentstyret dermed utgangspunkt 

i patentets beskyttelsesomfang ved vurdering av ”beskyttet”.  

 

Beveger man seg utenfor Norge, er det delte meninger blant domstolene om hva som er 

riktig tolkning. Populært snakker man gjerne om gjenfinnelsestesten og 

inngrepstesten.
79

 Gjenfinnelsestesten går i hovedsak ut på at produktet, dvs. A+B må 

kunne gjenfinnes i kravene – dvs. at produktet må omfattes av patentets gjenstand. 

Inngrepstesten tar utgangspunkt i at produktet (A+B) må være beskyttet mot inngrep 

(dvs. omfattes av patentets beskyttelsesomfang). 

 

I svensk rett har Regeringsrätten tatt standpunkt til spørsmålet.
 80

 Det ble søkt sertifikat 

for en kombinasjon av APIene felodipin og metoprolol. Patentet dekket imidlertid kun 

felodipin, og verken i kravene eller den generelle delen av beskrivelsen var det angitt at 

formuleringen kunne inneholde andre APIer. Retten kom til at siden kun den ene 

virksomme substansen var dekket av kravene, var vilkåret i litra a ikke oppfylt.  

Patent- och registreringsverkets interne retningslinjer henviser til avgjørelsen, samt en 

presisering om at begge de virksomme stoffene må omfattes av basispatentets krav.
81

 

 

For Danmark er rettssituasjonen usikker. Det foreligger rettspraksis som bekreftet 

gjenfinnelsesstandpunktet.
82

 Patentstyrelsen
83

 valgte å følge denne linjen i en periode, 

men har i etterkant benyttet inngrepstesten. 
84

 

 

I tysk rett er det avgjørende at patenthaveren kan motsette seg markedsføring av et 

kombinasjonspreparat på grunnlag av basispatentet, altså inngrepsstandpunkt.
85

 

                                                 

78
 Del C, Kap V 4.2.2.2 eksempel nr 1. 

79
 Se f.eks. de Jong (2010), s. 2 punkt 6. 

80
 AB Hässle, 2. januar 2000 RÅ 2000 ref. 9 

81
 PRVs Riktlinjer, kapittel B - B10 SPC-tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel, punkt 4.2 
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 Avgjørelse Østre Landsret 12.desember 2003, B-2667-01. Se også Petersen, NIR 5/2010, s.409-411. 
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 Patent- og Varemærkestyrelsen 

84
 Petersen, NIR 5/2010 s. 409-411, punkt 5.3 
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I engelsk rett foreligger det flere avgjørelser om spørsmålet, der kravene er noe 

forskjellig. I Takeda-avgjørelsen
86

 benyttet retten gjenfinnelsestesten. I Gilead
87

 kom 

man imidlertid til at det ikke var et krav at den andre APIen var spesifikt angitt. I 

Astellas
88

 kom det imidlertid frem at en eventuell kombinasjon må gjenfinnes i kravene. 

 

Med såpass sprikende rettspraksis i de europeiske landene var det kun et spørsmål om 

tid før EU-domstolen ble forelagt spørsmål om tolkningen. De siste årene har EU-

domstolen mottatt flere forespørsler om dette emnet,
89

 samt en forespørsel om hvorvidt 

man kan ta hensyn til middelbart patentinngrep eller medvirkning til inngrep dersom 

inngrepsstandpunktet er den riktige tolkningen.
90

 

 

For to av forespørslene, Medeva
91

 og Georgetown
92

 foreligger det en felles uttalelse fra 

generaladvokaten. Disse sakene var tidligere forente til felles behandling, men har i 

etterkant blitt adskilt av EU-domstolen. Det er ventet at EU-domstolen vil avsi endelig 

dom i begge sakene 24. november 2011. 

 

Medeva omhandler ”multi-disease”-vaksiner, der patentet dekket visse antigener 

(antigener utgjør APIene i vaksinene). Antigenene ble brukt i kombinasjonspreparater 

med en rekke andre antigener. 

 

Totalt forelå det fem ulike preparater. For fire av preparatene ble det søkt om 

sertifikater for produktet slik det var beskrevet i markedsføringstillatelsen. Disse ble 

avvist med bakgrunn i litra a – årsaken var at ”produktet” slik det var spesifisert i 

                                                                                                                                               

85
 BGH X ZB 1/08 Anti-Helicobacter präparat, som vist til av Petersen, op.cit. s. 408 

86
 [2003] EWHC 649 (Pat) 

87
 [2008] EWHC 1902 (Pat) 

88
 [2009] EWHC 1916 (Pat) 

89
 Sakene C-322/10 Medeva, C-422/10 Georgetown, C-630/10 Queensland og C-6/11 Daiichi Sankyo 

Company. 

90
 Sak C-518/10 Yeda 

91
 Sak C-322/10 Medeva 

92
 Sak C-422/10 Georgetown 
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markedsføringstillatelsen ikke var beskyttet av basispatentet – her var problemet at 

patentkravene ikke dekket samtlige av APIene.
93

 

 

For et av preparatene ble det søkt om sertifikat for to antigener som var beskrevet i 

patentkravene. Her var vilkåret i litra a oppfylt, men markedsføringstillatelsen gjaldt 

flere APIer enn søknaden. Vilkåret i litra b var derfor ikke oppfylt – det forelå ikke en 

gyldig markedsføringstillatelse for de to antigenene (produktet).
94

  

 

Fem spørsmål om tolkningen av artikkel 3 litra a ble forelagt EU-domstolen. Det sjette 

spørsmålet gjaldt tolkningen av litra b, og er det samme som ble forespurt i 

Georgetown. 

 

13. juli 2011 kom det en anbefaling fra generaladvokat Trstenjak. I anbefalingen 

unnlater hun å tolke ”beskyttet” i artikkel 3 litra a.  

 

Generaladvokaten kom til at etter ordlyden i artikkel 1 litra b, vil en aktiv substans eller 

kombinasjon av aktive substanser som utgjør deler av den større kombinasjonen, ikke 

utgjøre et produkt i forordningens forstand.
95

  Det kan dermed ikke utstedes sertifikat i 

slike tilfeller. En slik tolkning følger av definisjonen av basispatent i artikkel 1 litra c. 

Basispatentet må nemlig omfatte produktet ”i sin helhet”. 

 

Ifølge generaladvokaten henspeiler de tre kategoriene som listes opp i litra c på ”subject 

matter of the patent”. Med ”subject matter of the patent” mener generaladvokaten 

patentets gjenstand, og ikke patentets beskyttende effekt (patentets 

beskyttelsesomfang). 
96

 Med bakgrunn i dette konkluderes det at etter ordlyden vil det 

ikke kunne utstedes et sertifikat på bakgrunn av et patent hvor kombinasjonen av aktive 

ingredienser kun delvis er patentert.
97

 

 

                                                 

93
 Generaladvokatens uttalelser, premissene 11-18. 

94
 l.c. Dette var også problemet i C-422/10 Georgetown 

95
 ibid premiss 63 

96
 ibid premiss 69-70 

97
 ibid premiss 73 
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Generaladvokaten fant imidlertid at en ordlydstro fortolkning ikke var i samsvar med 

forordningens formål.
98

 Dermed anvendes en formålstolkning av bestemmelsen i 

artikkel 1 litra b.
99

 Resultatet er at det vil være tilstrekkelig at deler av ”produktet” som 

markedsføres er beskyttet etter artikkel 3 litra a. 

 

En slik løsning kan imidlertid utnyttes – dette medfører nemlig risikoen for at 

patenthavere suksessivt lanserer en rekke forskjellige kombinasjonspreparater på 

bakgrunn av det ene basispatentet for en aktiv substans – og dermed kan få utstedt et 

sertifikat for hvert av disse.
100

  

 

For å unngå en slik situasjon må artikkel 3 litra a tolkes slik at ”produktet” i denne 

bestemmelsen blir det samme som produktet etter artikkel 1 litra c. 

 

Generaladvokaten ser dermed til regelen om ett sertifikat per produkt i artikkel 3 litra c, 

og konkluderer med at effekten av den ovennevnte tolkningen av artikkel 3 litra a 

innebærer at det kun vil bli adgang til å utstede ett sertifikat for den aktive ingrediensen, 

uavhengig av hvor mange kombinasjoner denne aktive ingrediensen har blitt benyttet 

i.
101

  

 

Tolkning innebærer en mellomløsning – det er tilstrekkelig at kun deler av 

kombinasjonspreparatet gjenfinnes i patentet. Et produktpatent på A kan dermed utgjøre 

et basispatent for det markedsførte legemiddelet inneholdende A+B. 

 

Den andre siden av tolkningen er imidlertid at siden produktet A og produktet A+B pga. 

denne tolkningen skal regnes som ”samme produkt” i artikkel 3s forstand, vil man ikke 

lenger få separate sertifikater for A og A+B. I realiteten betyr dette ett sertifikat per 
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100
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patent, noe generaladvokaten mener følger av EU-domstolens praksis i Biogen-saken 

(se punkt 4.5.1).
102

 

 

Generaladvokatens tolkning i Medeva-avgjørelsen har blitt kritisert, både fordi 

resonnementet er vanskelig å følge, fordi ”subject matter”-testen i seg selv er uklar og 

fordi den bryter med etablerte nasjonale praksis.
103

  

 

Trstenjak berører flere legitime hensyn i sin uttalelse – selve tolkningen fjerner seg 

imidlertid langt fra ordlyden vedrørende produktbegrepet i forordningen. At ordlyden i 

artikkel 3 litra a ikke er forenelig med et inngrepsstandpunkt, er etter min mening heller 

ikke nødvendigvis korrekt – det beror nettopp på hvordan ordet ”beskyttet” skal tolkes. 

Faktum i Medeva har også avslørt hvor urimelig resultatene til gjenfinnelsestesten fort 

kan bli. 

 

Det er et vanskelig spørsmål EU-domstolen må ta stilling til. Domstolens tolkning vil 

også kunne få vidtrekkende konsekvenser for gyldigheten av flere utstedte sertifikater 

dersom EU-domstolen velger å følge Trstenjaks anbefaling. Det spørs om EU-

domstolen er villig til å godta en tolkning som fjerner seg såpass mye fra ordlyden som 

generaladvokatens tolkning.  

 

4.4 Gyldig markedsføringstillatelse 

 

Det neste kriteriet for å få utstedt et sertifikat er at det må være utstedt en gyldig 

tillatelse til å markedsføre produktet som legemiddel, jf. artikkel 3 litra b.  

 

Bestemmelsen er prinsipielt viktig, ettersom en rekke andre bestemmelser i 

forordningen henviser til nettopp litra b. Viktigst for produktbegrepet er artikkel 3 litra 

d, som vil bli behandlet under punkt 4.6. 
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Som nevnt i innledningen foreligger det flere avgjørelser fra EU-domstolen av tolkning 

av begrepet ”gyldig tillatelse”, men disse faller utenfor det oppgaven tar sikte på å 

behandle. 

 

For kombinasjonspreparater og derivater har det imidlertid oppstått enkelte 

tolkningsspørsmål om hvordan ”produkt” i litra b skal forstås. Disse vil bli behandlet i 

punktene nedenfor. 

 

4.4.1 Gyldig tillatelse - kombinasjonspreparater 

Det siste spørsmålet til EU-domstolen i Medeva-avgjørelsen, som også var spørsmålet i 

Georgetown, er om det er adgang til å utstede et sertifikat for en API eller 

sammensetning av slike, i tilfeller der markedsføringstillatelsen inneholder ytterligere 

APIer. Sagt på en annen måte- forutsatt at produkt A er beskyttet av basispatentet, kan 

markedsføringstillatelsen for produkt A+B benyttes til å utstede et sertifikat på produkt 

A? 

 

Man kan spørre hvorfor ikke patenthaver heller velger å søke om sertifikat for produktet 

A+B.  

 

Forklaringen er trolig at produktet slik det er definert i markedsføringstillatelsen ikke 

vil anses som beskyttet av basispatentet – Georgetown og Medeva er begge fra engelsk 

rett, der patentets gjenstand har blitt lagt til grunn i rettspraksis - får man ikke sertifikat 

for A+B på grunn av manglende samsvar med litra a, forsøker man dermed å få 

sertifikat for A. 

 

En annen mulig forklaring finner man også i forordningens artikkel 4, som omhandler 

sertifikatets beskyttelsesomfang. 

 

Artikkel 4 lyder: 

 

”Den beskyttelsen sertifikatet gir, er ikke mer vidtgående enn den beskyttelse 

basispatentet gir, og den omfatter bare det produkt som dekkes av 
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markedsføringstillatelsen for det tilsvarende legemiddel, samt enhver 

anvendelse av produktet som legemiddel som det er gitt tillatelse til før 

sertifikatet utløper.” 

 

Sertifikatet dekker dermed kun det produktet som dekkes av markedsføringstillatelsen.  

 

For et sertifikat for produkt A, vil man kunne påberope at et legemiddel som inneholder 

A+B, vil omfattes av artikkel 4, dersom man tolker ”enhver anvendelse av produktet 

som legemiddel” til også å omfatte kombinasjonspreparater som inneholder A i 

kombinasjon med andre APIer. Hvorvidt dette er den riktige forståelsen av artikkel 4, er 

imidlertid omstridt.
 104

 

 

I utgangspunktet skulle en tro det var utelukket med en adgang til å benytte 

markedsføringstillatelsen for A+B til å få utstedt et sertifikat for A – dette er to separate 

produkter etter forordningens ordlyd, jf. artikkel 1 litra b. Legemiddelmyndigheter vil 

heller aldri tillate at en markedsfører et preparat som inneholder A med bakgrunn i en 

markedsføringstillatelse for et preparat som inneholder A+B.  

 

Generaladvokatens anbefaling i Medeva/Georgetown aksepterer imidlertid en slik 

løsning, på bakgrunn av sin egen teleologiske tolkning av produktbegrepet knyttet til 

spørsmålene om tolkningen av litra a. Etter min mening fjerner en slik tolkning seg for 

mye fra ordlyden. Det henvises til kommentarene under punkt 4.3. 

 

4.4.2 Gyldig tillatelse - derivater 

 

På legemiddelområdet snakker man om et derivat av APIen når man foretar en mindre 

endring i API-molekylet, slik at man får en kjemisk forbindelse som er avledet av 

                                                 

104
 Oslo tingrett kom til et slikt resultat i en avgjørelse av 10.februar 2011. Samme resultat i Landsgericht 

Düsseldorfs avgjørelse 8.mars 2011 og Cour d’appel de Paris 16. september 2011. En forespørsel om 

tolkningen er forelagt EU-domstolen, jf. sak C-442/11. 
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APIen.
 105

 Man beholder de sentrale delene av molekylet som er nødvendige for 

virkningen til APIen. Endringen kan likevel medføre at derivatet får andre egenskaper. 

 

Bruken av derivater i legemidler vil nærmere bli behandlet nærmere under punkt 4.6.7 i 

forbindelse med hva som kan regnes som første markedsføringstillatelse for produktet. 

 

Omtrent 50 % av alle molekyler som anvendes i medisinsk terapi administreres som 

salter.
106

 Også øvrige derivater anvendes i stor grad, da særlige en kjemisk gruppe kalt 

estere. 

 

Markedsføringstillatelsen vil derfor ofte angi en spesifikk variant av molekylet til 

APIen. Ettersom det er velkjent at APIer kan administreres i forskjellige salter, vil 

patenthavere ofte ta høyde for dette i kravene til basispatentet.  For eksempel kan 

markedsføringstillatelsen angi kaliumsaltet av APIen, mens patentkravene angir API 

samt dets terapeutisk akseptable salter. 

Dette reiser imidlertid spørsmålet om hvorvidt ”produkt” i artikkel 1 litra b også 

omfattet saltformer og evt. øvrige derivater, eller om det skal forstås snevert begrenset 

til selve saltformen som er angitt i markedsføringstillatelsen. 

 

Dette spørsmålet dukket opp i Tyskland
107

, hvor spørsmålet ble forelagt for EU-

domstolen i Farmitalia-saken.
 108

 

 

Saksøker hadde et patent på APIen idarubicin, mens markedsføringstillatelsen gjaldt for 

legemiddelet Zavedos, som benyttet idarubicin hydroklorid, altså en spesifikk saltform. 

Det ble søkt sertifikat for ”idarubicin og tilhørende salter inkludert idarubicin 

hydroklorid”. De tyske patentmyndighetene utstedte i stedet et sertifikat for 

”legemiddelet Zavedos som inneholdt den aktive substansen idarubicin hydroklorid”. 
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Søker klaget til Bundespatentgericht, men avslaget ble opprettholdt.  Begrunnelsen for 

dette var at søknaden ikke oppfylte kriteriet i artikkel 3 litra b – kun idarubicin 

hydroklorid ville kunne regnes som ”produktet”. Idarubicin i fri form og de øvrige 

saltformene var ikke dekket av markedsføringstillatelsen. 

Bundespatentgericht la dermed en snever tolkning av ”produkt” til grunn. 

 

Ifølge Bundespatentgericht var heller ikke vilkåret i litra a oppfylt.  

Det var ikke selvforklarende for en gjennomsnittlig fagmann at forskjellige idarubicin-

salter utover hydroklorid-saltet kunne utgjøre en aktiv farmasøytisk ingrediens i et 

legemiddel med samme egenskaper som det som fremgikk av patentet.  

 

Søker anket avgjørelsen til BGH, som sendte en forespørsel til EU-domstolen. 

Det første spørsmålet gjaldt om artikkel 3 litra b skal forstås slik at kun den spesifiserte 

saltformen i markedsføringstillatelsen skal være beskyttet av sertifikatet. 

 

EU-domstolen kom til at dersom man godtok en slik tolkning av artikkel 3 litra b, vil 

det være for enkelt for konkurrenter å søke om og i enkelte tilfeller oppnå 

markedsføringstillatelse for et annet salt av det samme virksomme stoffet etter utløp av 

basispatentet. Dette var i strid med hele formålet med forordningen. En slik tolkning var 

dermed ikke akseptabel.
109

 

 

Domstolen henviste videre til fortalens betraktning 13 i forordning 1610/96/EF, som via 

fortalens betraktning 17 også gjelder ved tolkningen av artikkel 3 i forordning 

1768/92/EØF. I fortalens betraktning 13 heter det at sertifikatet gir de samme rettigheter 

som for basispatentet, med den konsekvens at der basispatentet dekker forskjellige 

derivater (salter og estere), skal også sertifikatet gi en slik beskyttelse.
110

 

 

Domstolen kom dermed til at såfremt produktet i den formen det er nevnt i 

markedsføringstillatelsen, er beskyttet av et basispatent, kan sertifikatet omfatte 

produktet som legemiddel i alle de former som er beskyttet av basispatentet. 
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Når det gjaldt det andre spørsmålet som var stilt - hvilke kriterier en skal benytte for å 

avgjøre om ”produktet er beskyttet av basispatentet” - uttalte domstolen at i mangel av 

harmoniserte regler for medlemslandene, måtte dette avgjøres etter nasjonale regler.
111

  

 

EU-domstolen godtok dermed ikke en snever fortolkning av produktbegrepet i artikkel 

3 litra b.  Domstolen besvarte imidlertid ikke spørsmålet hvorvidt ”produktet er 

beskyttet” skal forstås som patentets gjenstand, eller patentets beskyttelsesomfang. (se 

punkt 4.3) 

 

Som følge av denne tolkningen kom Bundesgerichtshof til at vilkåret for artikkel 3 

bokstav a var tilfredsstilt for idarubicin, ettersom dette falt direkte innunder kravene til 

basispatentet. En utstedelse av et sertifikat for alle tenkelige salter ble dermed ikke 

akseptert – dette ville medføre at sertifikatets beskyttelsesomfang ville gå utover det 

som gjaldt for basispatentet. 
112

 

 

EU-domstolens avgjørelse er ikke vanskelig å forstå i denne sammenheng, og er et 

eksempel på vektlegging av hovedformålet med forordningen.  

 

Dommen har blitt brukt som et argument for at EU-domstolen søker å unngå restriktiv 

tolkning av forordningen.
113

 I lys av senere praksis fra EU-domstolen er imidlertid et 

slikt standpunkt neppe riktig. 

 

4.5 Et sertifikat per produkt 

Det tredje vilkåret for å få utstedt et sertifikat, er at det ikke tidligere har vært utstedt et 

sertifikat for produktet, jf. artikkel 3 litra c. 
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Begrunnelsen for begrensningen finner man gjennom å lese Kommisjonens begrunnelse 

i forslaget til forordning. I punkt 11 står følgende: 

 

”The proposal for a Regulation therefore concerns only new medicinal products. It 

does not involve granting a certificate for all medicinal products that are authorized to 

be placed on the market. Only one certificate may be granted for any one product, a 

product being understood to mean an active substance in the strict sense. Minor 

changes to the medicinal product such as a new dose, the use of a different salt or ester 

or a different pharmaceutical form will not lead to the issue of a new certificate.” 

 

Vilkåret i litra c må ses i sammenheng med vilkåret i litra d. Forutsetningen for at det er 

blitt utstedt et sertifikat for produktet, er at det foreligger en markedsføringstillatelse. I 

litra d oppstilles det et krav om at markedsføringstillatelsen må være den første for 

produktet – lanserer man derfor et nytt preparat (med tilhørende ny 

markedsføringstillatelse) som inneholder samme ”produkt”, vil litra c sette en 

begrensning dersom det er blitt utstedt et sertifikat, mens litra d vil sperre fordi 

markedsføringstillatelsen ikke vil være den første. 

 

I mange tilfeller vil derfor et farmasøytisk spesialpreparat kunne komme i konflikt med 

begge vilkårene, ettersom vurderingstemaet i begge tilfeller vil være om preparatet kan 

anses som et nytt ”produkt” etter forordningen. Det er imidlertid viktig å understreke at 

vilkårene er selvstendige. Dette innebærer for eksempel at i tilfeller der patenthaver får 

utstedt et patent på anvendelse av produktet på en ny indikasjon, og velger å utvide en 

eksisterende markedsføringstillatelse for et preparat (bestående av produktet), sperrer 

litra c for å få et sertifikat med basis i det nye patentet, selv om 

markedsføringstillatelsen fortsatt vil være den første for produktet.
114

 

 

4.5.1 Et sertifikat til hver patenthaver 

Det er tidligere nevnt at et produkt kan være dekket av flere patenter, og at en 

patenthaver kun kan utpeke ett patent som basispatent. Hvordan blir imidlertid 
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situasjonen dersom de forskjellige patentene som dekker produktet ikke tilhører samme 

patenthaver? 

 

Etter ordlyden i bestemmelsen kan det ikke utstedes et sertifikat for produktet dersom et 

sertifikat allerede er blitt utstedt. I forordningen for plantefarmasøytiske produkter
115

 

oppstilles det imidlertid en viss adgang til dette: 

 

”Dersom det er til behandling to eller flere søknader som gjelder samme produkt, og 

som er innlevert av to eller flere innehavere av forskjellige patenter, kan det likevel 

utstedes ett sertifikat for produktet til hver av disse innehaverne.”
116

 

 

Etter betraktning 17 i fortalen skal også denne bestemmelsen gjelde for tolkningen av 

forordning 1768/92/EØF. Dette standpunktet ble også bekreftet av EU-domstolen i 

Biogen-avgjørelsen.
117

 

 

Biogen hadde to europeiske patenter på sekvenser og DNA-mellomprodukter 

(intermediates) som kunne anvendes til fremstilling av vaksiner mot hepatitt B. Et annet 

selskap, SKB, fremstilte og markedsførte vaksiner (Engerix-B) til bruk mot hepatitt B. 

Innehaver av markedsføringstillatelse og patenthaver var dermed ikke samme selskap, 

men SKB hadde en lisensavtale med Biogen.  

 

Samtidig hadde SKB en lisensavtale med et annet selskap, Institut Pasteur, som også 

hadde patenter knyttet til APIene i SKBs preparat. Produktet var dermed dekket av flere 

patenter tilhørende ulike patenthavere. 

 

Problemene begynte da Biogen ville søke om et sertifikat – etter forordningens artikkel 

8 skal en kopi av markedsføringstillatelsen vedlegges søknaden om et sertifikat. SKB 

nektet imidlertid å utlevere en slik kopi til Biogen, men leverte derimot kopi til Institut 

Pasteur. Som følge av dette anla Biogen sak mot SKB for å få utlevert en kopi av 
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markedsføringstillatelsen. Ved å nekte Biogen å få utstedt et sertifikat, hadde de brutt 

belgiske regler om god forretningsskikk. 

 

SKB anførte imidlertid at de etter forordningen var berettiget til kun å utlevere ett 

sertifikat per produkt. (Ordlyden i dommen fremstår her som noe misvisende – det 

menes trolig at SKB mente de kun måtte utlevere markedsføringstillatelsen en gang 

pga. forordningens regler).
118

 

 

Den belgiske domstolen var usikker på tolkningen av forordningen, og forela 

spørsmålet for EU-domstolen. 

EU-domstolen kom til at i tilfeller der produktet er beskyttet av flere basispatenter i 

kraft, og disse tilhører forskjellige patenthavere, kan det for hvert basispatent utstedes et 

sertifikat. Det ble imidlertid understreket at det kun kan utstedes ett sertifikat per 

basispatent.
119

 For tilfeller der basispatentet dekker flere produkter, se punkt 4.5.2. 

 

EU-domstolen kom i tillegg til at forordningen ikke pålegger innehavere av 

markedsføringstillatelsen noen plikt til å utlevere kopi av denne – dette måtte eventuelt 

følge av avtaleforholdet mellom partene.
120

 

Det er også nevnt at i tilfeller der patenthavere ikke kunne fremlegge 

markedsføringstillatelsen, skal ikke søknaden avslås alene av denne grunnen.
121

 

4.5.1.1 ”til behandling” 

Imidlertid ser man av ordlyden i plantebeskyttelsesforordningens artikkel 3 nr 2 at dette 

gjelder dersom flere søknader er til behandling – en streng fortolkning innebærer 

dermed at patenthaver nr 2 må søke om et sertifikat før det første sertifikatet blir utstedt, 

ellers vil det ikke være adgang til å utstede sertifikat for hans søknad. 

 

Heller ikke et slikt standpunkt er riktig, jf. EU-domstolens avgjørelse i AHP 

Manufacturing
122

. I denne avgjørelsen kom EU-domstolen til at artikkel 3 litra c ikke 
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skal tolkes slik at et allerede utstedt sertifikat sperrer for utstedelse av sertifikatet til 

øvrige patenthavere. Det ble her vist til forarbeidenes uttalelser om at hensikten med 

bestemmelsen er at det samme produktet ikke skal kunne være gjenstand for flere 

suksessive sertifikater, slik at den maksimale beskyttelsestiden for et og samme 

legemiddel ble overskredet.
123

 

 

Det er også verdt å merke seg en prinsipiell uttalelse fra EU-domstolen i denne saken, 

nemlig at artikkel 3 nr 2 ikke må tolkes utelukkende på basis av ordlyden, men i lys av 

den generelle oppbygningen av og målene med det system den inngår, jf. EU-

domstolens avgjørelse i C-292/00 Davidoff.
124

 Selv om uttalelsen gjelder spesifikt for 

artikkel 3 nr 2, er dette et prinsipp som bør få anvendelse generelt ved tolkningen av 

forordninger og direktiver, herunder også forordning 1768/92/EØF. 

 

4.5.1.2 ”Piercing the corporate veil” 

Det er dermed adgang for å få utstedt et sertifikat for samme produkt i tilfeller der 

produktet er dekket av flere patenter tilhørende ulike patenthavere, også selv om et 

sertifikat allerede er utstedt.  

 

En slik ordning er ikke helt uproblematisk – det kan for eksempel tenkes at de ulike 

patenthaverne er selskaper som tilhører samme morselskap. 

 

Som eksempel kan man tenke seg at morselskap A kontrollerer datterselskapene B og 

C. A har en stor forskningsavdeling som utvikler nye APIer. For å unngå å rammes av 

reglene i forordningens artikkel 3 litra c benyttes selskap B til å søke om et 

produktpatent på APIen Z i år 2000. Senere benyttes selskap C til å søke om patent på 

en fremgangsmåte for fremstilling av Z i 2002. Produktpatentet utløper i 2020, mens 

fremgangsmåtepatentet utløper i 2022.  
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Den første markedsføringstillatelsen i EØS for et legemiddel som inneholder APIen Z 

utstedes i 2013. Dersom B og C får utstedt patenter, vil de formelt sett kunne regnes 

som forskjellige patenthavere, og de kan derfor søke om og få utstedt hvert sitt sertifikat 

på samme produkt (Z).  Etter artikkel 13 blir varigheten på begge sertifikatene 5 år, dvs. 

at det første sertifikatet løper ut i 2025, mens det andre sertifikatet løper ut i 2027. 

 

På denne måten kan beskyttelsestiden for ”produktet” forlenges i forhold til hva som 

ville vært mulig dersom A selv hadde søkt om patentene.
125

 

 

Spørsmålet er om man ved tolkning av forordningen skal tolke ”patenthaver” i artikkel 

3 nr 2 i bred forstand, dvs. at det tas hensyn til om patenthaverne tilhører samme 

konsern. Spørsmålet vil være aktuelt både ved utstedelse av et sertifikat, og ved et 

ugyldighetssøksmål 
126

, jf. forordningens artikkel 15 nr 1 litra a. 

 

Forordningen har ikke noen egen definisjon av patenthaver.  

Hele formålet med artikkel 3 litra c er imidlertid at en patenthaver ikke skal kunne få 

suksessive sertifikater for samme legemiddel og dermed forlenge beskyttelsestiden for 

legemidlet utover forordningens maksimale vernetid. Å anvende en snever tolkning av 

”patenthaver” i artikkel 3 litra c, vil kunne føre til at bestemmelsen kan omgås. Dette er 

et hensyn som taler sterkt for at man i tolkningen av patenthaver tar hensyn til 

eventuelle konsernforhold.
127

  

 

I lys av AstraZeneca-saken
128

 er det ikke utenkelig at å utnytte en slik tolkningstvil ved 

å anvende ordningen beskrevet ovenfor, kan være i strid med reglene om forbudte 
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konkurransebegrensninger, da særlig konkurranseloven § 11, jf. EØS-avtalens artikkel 

54.
129

 

 

4.5.2 Flere produkter per basispatent? 

 

Det hjelper ikke patenthaver at han har flere patenter som dekker ulike aspekter av 

APIen – han får fortsatt kun ett sertifikat per ”produkt”. Et patent kan imidlertid dekke 

flere forskjellige APIer eller kombinasjoner av APIer – etter forordningens ordlyd flere 

”produkter”. Skal det i slike tilfeller være adgang til å utstede flere sertifikater per 

basispatent? 

 

Stenvik anfører at det er en slik adgang
130

. Denne forståelsen deles også av 

Patentstyret.
131

 I Annen avdelings sak 7244 (se punkt 4.3) var det allerede utstedt et 

sertifikat for valsartan – dette hindret ikke at samme patent kunne være basispatent for 

kombinasjonsproduktet valsartan og hydroklortiazid. 

 

Det er ikke gitt at et slikt standpunkt er riktig. 

 

I Biogen-avgjørelsen
132

 kom EU-domstolen til at det kun kan utstedes ett sertifikat per 

basispatent. I juridisk teori
133

 er det kommentert at uttalelsen må forstås i den kontekst 

saken gjaldt, dvs. at hensikten er å nekte en patenthaver å få utstedt flere sertifikater for 

samme produkt – den begrensede faktor er derfor antall produkter, ikke antall patenter. 

 

                                                                                                                                               

imidlertid tolkningstvil om riktig tolkning av artikkel 19 – denne ble senere avklart, jf. sak C-127/00 AB 
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I Medeva-saken tolket imidlertid generaladvokaten at produkt i artikkel 3 litra a skulle 

forstås som "a product which forms the subject-matter of a basic patent within the 

meaning of Article 1(c) of the regulation”.
 134

 

 

Med hensyn til artikkel 3 litra c, blir konsekvensen av en slik tolkning av ”produkt” i 

litra a, at for hvert virksomme stoff eller kombinasjon av virksomme stoffer som utgjør 

”the subject matter of the patent”, kan det kun utstedes ett sertifikat – uavhengig av om 

dette virksomme stoff eller kombinasjonen av virksomme stoffer har blitt brukt i flere 

preparater.
135

  

 

Det er usikkert om generaladvokatens tolkning kun skal gjelde der bare en del av 

produktet fremgår av kravene (dvs. A for produktet A+B), eller om den også gjelder 

dersom begge produktene A og A+B fremgår av kravene. 

Det er også uavklart hvorvidt generaladvokaten mener at ”et sertifikat per patent”-

regelen skal anvendes dersom patentet omfatter to APIer, og disse blir markedsført som 

to selvstendige preparater (dvs. monoprodukt A og monoprodukt B). 

 

Etter min mening er generaladvokatens tolkning og dermed konklusjon uriktig – 

ordlyden i litra c taler om et sertifikat per produkt, ikke per patent. 

 

4.6 Første markedsføringstillatelse for produktet 

 

Det siste vilkåret i artikkel 3 er at markedsføringstillatelsen må være den første 

tillatelsen til å plassere produktet på markedet som legemiddel, jf. litra d. Med 

markedsføringstillatelse menes her den første markedsføringstillatelsen her i landet. 

 

Begrunnelsen for at det er den første markedsføringstillatelsen som skal anvendes, 

fremgår av forarbeidene til forordningen:  
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“It occurs very often that one and the same product is successfully granted several 

authorizations to be placed on the market, namely each time a modification is made 

affecting the pharmaceutical form, dose, composition, indications, etc. In such a case, 

only the first authorization for the product to be placed on the market in the Member 

State is taken into account for the purpose of the proposal for a Regulation, in 

particular for calculating the period of six months which the holder of the basic patent 

has to submit an application for a certificate. (…)”
136

 

 

Vilkåret i litra d innebærer ingen problemer første gangen en API blir benyttet i et 

farmasøytisk spesialpreparat – i slike tilfeller regnes APIen for et nytt produkt i forhold 

til tidligere APIer, og markedsføringstillatelsen for dette preparatet vil dermed bli 

regnet som den første for produktet.  

 

En API kan imidlertid være gjenstand for flere farmasøytiske spesialpreparater, som 

alle er gjenstand for en selvstendig markedsføringstillatelse. Problemet melder seg 

dermed neste gang man skal anvende samme API i et nytt preparat. 

 

For å oppnå sertifikat for en rekke farmasøytiske spesialpreparater, er det dermed 

avgjørende for patenthaveren at det aktuelle preparatet kan regnes som et nytt og 

selvstendig ”produkt” i forhold til et ”produkt” som tidligere har vært markedsført som 

et legemiddel. 

 

4.6.1 En ytterligere aktiv farmasøytisk ingrediens – kombinasjonspreparater 

 

Som nevnt under punkt 4.3 regnes kombinasjonspreparater som selvstendige produkter 

etter ordlyden i artikkel 1 litra b. Prinsipielt vil dermed markedsføringstillatelsen for 

kombinasjonspreparatet regnes som den første for ”produktet”. Dette standpunktet kan 

bli forandret dersom EU-domstolen velger å legge til grunn generaladvokatens 

anbefaling i Medeva og Georgetown. (se punkt 4.3 og 4.4.1) 
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4.6.2 Nye legemiddelformer, hjelpestoffer etc. 

Ofte lanseres en API i en ”ny drakt”, som oftest ved at man benytter en annen 

legemiddelform. Ved å benytte forskjellige hjelpestoffer kan man påvirke preparatets 

egenskaper vesentlig.  Et eksempel kan være å benytte enterotabletter i stedet for 

vanlige tabletter, for at frigivelse av APIen først skjer etter at kapselen har passert 

magesekken. Dette kan være viktig fordi pH-nivået i magesekken er surt og derfor kan 

ødelegge APIen, eller fordi man ønsker å beskytte mageslimhinnene mot skadelige 

effekter fra APIen.
137

 

 

Også for slike nye preparater kreves det markedsføringstillatelse, og dermed forkortes 

også den reelle beskyttelsestiden for disse vesentlig. Spørsmålet blir dermed i hvilken 

grad det er adgang til å få et sertifikat for nye preparater i tilfeller der APIen (eller 

sammensetningen av APIer) tidligere er markedsført som legemiddel. 

 

I sak C-431/04, Massachusetts Institute of Technology (MIT), la EU-domstolen til 

grunn en streng tolkning av ordlyden i artikkel 1 litra b. EU-domstolen kom til at 

uttrykket ”sammensetning av virksomme stoffer i et legemiddel”, skal forstås som 

sammensetning av aktive farmasøytiske substanser.  

 

Søker hadde et patent som dekket en kombinasjon av to elementer - det cytostatiske 

virkestoffet karmustin, og en biologisk nedbrytbar polymer kalt polifeprosan, som ble 

benyttet som en matriks. Kombinasjonen ble benyttet i et implantat som ble operert inn 

i kraniet. Karmustin ble benyttet til å drepe kreftceller i hjernen, mens matriksen ble 

brukt for en gradvis og sakte avgivelse av substansen. 

Karmustin var tidligere blitt benyttet via injisering, men på grunn av høye toksiske 

egenskaper var bruken av karmustin tidligere begrenset. Karmustin administrert 

sammen med polifeprosan medførte dermed at man kunne administrere en langt større 

dose enn tidligere, og medførte en forlenget levetid for pasienter med flere måneder.
138
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Patentmyndighetene i Tyskland nektet å utstede et sertifikat for preparatet (Gliadel), 

med den begrunnelsen at polifeprosan ikke var et terapeutisk aktivt stoff. (Dette til tross 

for at det var blitt utstedt sertifikater for Gliadel både i Storbritannia og Frankrike.) 
139

 

Kombinasjonen utgjorde dermed ikke et ”produkt” etter artikkel 1 litra b. Man kunne 

heller ikke utstede et sertifikat for karmustin alene, ettersom karmustin allerede var 

dekket av en annen markedsføringstillatelse. 

 

Bundesgerichtshof valgte å spørre EU-domstolen om en ”sammensetning av virksomme 

stoffer” innebar at alle komponentene i kombinasjonen måtte være virksomme stoffer 

med terapeutisk effekt. 

 

Generaladvokatens anbefaling i forkant av dommen la betydelig vekt på formålet med 

forordningen, og anbefalte at det ble utstedt et sertifikat for det aktuelle preparatet. 

”Sammensetning av virksomme stoffer i et legemiddel” skulle dermed også omfatte 

tilfeller der den ”ene aktive substansen var kjent for en spesifikk indikasjon, og der en 

annen er nødvendig for den terapeutiske effekten av den første substansen, for denne 

indikasjonen.”
140

 

 

EU-domstolen valgte imidlertid ikke å følge generaladvokatens anbefaling. Ettersom 

”det virksomme stoff” ikke var definert i forordningen, måtte en legge til grunn den 

generelt aksepterte forståelsen innenfor fagfeltet farmakologi
141

 – dvs. at ”virksomt 

stoff” ikke inkluderer stoffer i et legemiddel som ikke har en egen effekt i menneskers 

eller dyrs kropp.
142

  

Domstolen la også betydelig vekt på uttalelser i forarbeidene om at ”produkt” skulle 

forstås som ”aktiv substans” i snever betydningen (dvs. API).
143
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Denne tolkningen av uttrykket ”sammensetning av virksomme stoffer” er en annen enn 

den som har vært lagt til grunn i norsk rett forut for EU-domstolens avgjørelse. 

 

I Annen avdelings kjennelse 6734 inneholdt det aktuelle preparatet APIen ciklosporin. 

Det ble søkt om sertifikat for en kombinasjon av ciklosporin og ”omestrifisert maisolje, 

etanol og maisolje” (hjelpestoffer). Søker argumenterte med at ”produkt” i forordningen 

også kunne utgjøre preparater, og at det burde innvilges sertifikat når det 

patentbegrunnende lå i hjelpestoffene.  

 

I kjennelse 6819 var det aktuelle preparatet Blocadren Depot. Dette inneholdt APIen 

timolol, og hjelpestoffet gellangummi. Det ble søkt om sertifikat for en kombinasjon av 

timolol og gellangummi. I likhet med førstnevnte sak ble det argumentert med at med 

”produkt” forstås også preparater. Det ble også anført at gellangummi hadde unike 

egenskaper. 

 

I begge sakene inntok Første avdeling standpunktet om at kombinasjonen av en API og 

hjelpestoffer ikke kunne utgjøre et ”produkt” i forordningens forstand. ”Sammensetning 

av virksomme stoffer” skulle forstås som kombinasjon av farmakologisk aktive 

forbindelser, eller virkestoffer – dvs. APIer. 

 

Etter Annen avdelings mening måtte det i mangel av avklarende praksis fra EU-

domstolen legges betydelig vekt på formålet med forordningen. Annen avdeling 

opphevet dermed Første avdelings avslag og sendte disse tilbake til behandling. Det 

fremgår også av avgjørelsene at tolkningspraksis i ulike land var forskjellig, og at flere 

andre land hadde valgt en mer restriktiv tolkning.  

 

MIT-avgjørelsen innebar dermed for norsk retts vedkommende en kraftig innskrenkning 

av ”begrepet” produkt. De lege lata er rettstilstanden slik at ”produkt” i forordningens 

artikkel 1 litra b skal forstås slik at alle de virksomme stoffene i en sammensetning må 

være terapeutisk aktive (dvs. APIer). 
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EU-domstolens tolkning av produkt utgjør her en streng ordlydstolkning – man ser lite 

av formålstolkningen som annen Avdeling nevner. Det er imidlertid ikke vanskelig å 

forstå hvorfor EU-domstolen valgte en slik løsning. 

 

Det skal for det første en del til å sette til side en såpass klar ordlyd.  

Et motsatt resultat ville også vært problematisk av harmoniseringshensyn – dette 

innebærer at de nasjonale patentmyndighetene måtte avgjøre når man sto overfor en 

betydelig innovativ forbedring og når man sto overfor mindre endringer, uten å ha klare 

kriterier å forholde seg til. 
144

 En uunngåelig konsekvens ville blitt at enkelte land hadde 

utstedt et sertifikat for et nytt preparat, mens et annet medlemsland ville nektet dette. En 

ordlydstro fortolkning medfører en forutberegnelighet som er svært enkel å forholde seg 

til for nasjonale patentmyndigheter. EU-domstolen synes derfor å ha lagt mer vekt på 

harmoniseringshensynet i fortalen
145

 fremfor formålet med forordningen. 

 

Når det gjelder uttalelser fra forarbeidene, som domstolen vektla, trekker også disse i 

retning av en snever tolkning av produktbegrepet.
 146

 

 

Samtidig fremhever forarbeidene at det bør oppmuntres til all farmasøytisk forskning 

som kan patenteres. Dette tilsier at også i tilfeller der APIen tidligere er markedsført, 

men det nye preparatet er innovativt og typisk er gjenstand for et eget patent, bør også 

dette preparatet kunne være gjenstand for et sertifikat. 
147

 

 

Ser man på selve resultatet av EU-domstolens tolkning i denne konkrete saken, vil nok 

mange mene at avgjørelsen er urimelig. Det er ikke vanskelig å være enig med 

generaladvokaten i at det ikke er tilstrekkelig å oppfordre til forskning og utvikling av 

nye APIer, og at det også bør oppfordres til forskning på nye anvendelsesområder for 
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allerede kjente APIer.
148

 EU-domstolens resultat i denne saken må likevel legges til 

grunn for tolkningen av produktbegrepet i forordningen. 

 

4.6.3 Nye terapeutiske anvendelser 

Etter MIT ble det dermed klart at ”virksomt stoff” kun kan utgjøre APIer, og derfor 

utelukker utstedelse av sertifikater på nye preparater som inneholder en 

API/kombinasjon av APIer som tidligere er markedsført som legemiddel. 

 

Et annet spørsmål er hvilken rolle nye terapeutiske anvendelser har for produktbegrepet 

i forordningen.  Det er ikke uvanlig at man oppdager at en API kan benyttes til 

behandling av forskjellige sykdommer. 

 

Her kreves en nyansering – i enkelte tilfeller søker man om en endring av en allerede 

eksisterende utstedt markedsføringstillatelse til å inkludere en ny indikasjon. Slike 

tilfeller rammes av litra c. Situasjonen som skal diskuteres nedenfor, er tilfeller der det 

søkes om en ny markedsføringstillatelse for et nytt farmasøytisk spesialpreparat som 

følge av den nye terapeutiske anvendelsen.  

En snever forståelse av ordlyden i artikkel 1 litra b tilsier at produktet kun sikter til 

APIer, ikke forskjellige terapeutiske anvendelser av slike.  

I artikkel 4, som bestemmer beskyttelsesomfanget til et utstedt sertifikat, ser man også 

at sertifikatet beskytter ”enhver anvendelse av produktet som legemiddel som det er gitt 

tillatelse til før sertifikatet utløper.” 

 

Spørsmålet om det er adgang til å gi et sertifikat for en ny terapeutisk anvendelse av et 

tidligere markedsført ”produkt”, har vært oppe i EU-domstolen. 

 

I Yissum-avgjørelsen
149

 ble det søkt om sertifikat på bakgrunn av et patent på 

sammensetninger til behandling av hudsykdommer inneholdende APIen calcitrol. Dette 
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nektet de engelske patentmyndighetene å utstede, siden markedsføringstillatelsen ikke 

var den første for calcitrol, jf. artikkel 3 litra d. Calcitrol var nemlig tidligere benyttet i 

tablettform og til injeksjon, men da for andre terapeutiske indikasjoner.  Fra Yissums 

side ble det hevdet at disse markedsføringstillatelsene ikke var relevante – de gjaldt 

nemlig andre terapeutiske anvendelser. Domstolen i England sendte dermed en 

forespørsel til EU-domstolen om hvilken rolle terapeutisk anvendelse spilte ved 

tolkningen av produkt etter artikkel 1 litra b. 

 

EU-domstolen konstaterte, med basis i MIT, at ”produkt” måtte tolkes strikt til å bety 

”active substance or active ingredient”
150

. På bakgrunn av dette kunne ikke begrepet 

produkt inkludere den terapeutiske anvendelsen av en API beskyttet av et 

basispatent.
151

 

 

Domstolen henviste også til uttalelser i Pharmacia-avgjørelsen
152

 (se punkt 4.6.4). 

Saken gjaldt spørsmålet om man ved vurderingen av hva som regnes som den første 

markedsføringstillatelsen skal sidestille markedsføringstillatelser for legemidler til dyr 

og markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker. I denne avgjørelsen det ble 

uttalt at den avgjørende faktoren for utstedelse av sertifikat ikke er den tiltenkte bruken 

av legemiddelet.
153

 

 

De lege lata kan det dermed ikke utstedes sertifikater for ny terapeutisk anvendelse av 

en tidligere markedsført API, siden en slik anvendelse ikke utgjør et selvstendig 

produkt. I likhet med MIT, valgte EU-domstolen her en strikt ordlydsfortolkning, og 

nedprioriterte nok en gang formålet med forordningen. 

 

EU-domstolens tolkning i denne saken er imidlertid vanskeligere å akseptere enn MIT-

avgjørelsen. I forarbeidene til forordningen er nye terapeutiske anvendelser, til forskjell 

fra nye legemiddelformer, ikke blant de eksemplene som regnes som mindre 
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endringer.
154

 Det nevnes også at forslaget ikke er begrenset til kun nye produkter 

(APIer). En ny prosess for å fremskaffe en API eller en ny anvendelse av API kan også 

bli beskyttet av et sertifikat. All forskning, uansett strategi eller endelig resultat, må bli 

gitt tilstrekkelig beskyttelse.
155

 

 

Kommisjonens kommentarer her må ses i sammenheng med kommentarer til forslagets 

artikkel 1. I punkt 29 heter det også følgende: 

 

“The purpose of the expression”product protected by a patent” is to specify what types 

of invention may serve as a basis for a certificate. 

 

The proposal does not provide for any exclusions. In other words, all pharmaceutical 

research, provided that it leads to a new invention that can be patented, whether it 

concerns a new product, a new process for obtaining a new or know product, a new 

application of a new or known product or a new combination of substances containing 

a new or known product, must be encouraged, without any discrimination, and must be 

able to be given a supplementary protection certificate provided that all of the 

conditions governing the application of the proposal for a Regulation are fulfilled. 

 

“Produktet”, i Kommisjonen øyne, skulle dermed spesifisere hvilke oppfinnelser som 

kunne utgjøre basis for et sertifikat. Og en oppfinnelse kunne utgjøre en ny anvendelse 

av et nytt eller kjent ”produkt”. Ut fra dette synes Kommisjonen ved utarbeidelsen av 

forslaget til forordningen å være av den oppfatning at et ”produkt” kunne utgjøre en ny 

terapeutisk anvendelse av en tidligere markedsført API. 

 

På den annen side er Kommisjonen klar på at det ofte skjer at produktet oppnår flere 

markedsføringstillatelser hver gang det skjer en endring i produktet som påvirker, 

legemiddelformen, dosen, sammensetningen, indikasjoner etc.
 156

  Og i forarbeidenes 

punkt 36 gis det uttrykk for en streng definisjon av ”produkt”.  Her må en imidlertid 

                                                 

154
 Com 90/0101 Final, punkt 11, s. 8 

155
 ibid punkt 12, s. 8 

156
 ibid punkt 35 



 48 

huske på at det opprinnelige forslaget til Kommisjonen ikke skilte mellom produkt i 

form av API og produkt som legemiddel.
157

 

 

Forarbeidene er derfor ikke helt klare på dette punktet, men det finnes støtte for at ny 

terapeutisk anvendelse av API skal kunne være gjenstand for et eget sertifikat, dvs. 

regnes som et nytt og selvstendig produkt. 

 

Ser man til formålet med forordningen, taler også dette for at nye terapeutiske 

anvendelser bør kunne medføre en utstedelse av et sertifikat, i tilfeller der det stilles 

krav om ny markedsføringstillatelse. Patenthaver får samme avkortning av den reelle 

beskyttelsestiden, og ny anvendelse av en API er prinsipielt like viktig fra et 

samfunnsmessig ståsted som å finne frem til en ny API. Prinsipielt har det også liten 

betydning om man finner frem til en ny substans som kan benyttes til en ny terapeutisk 

indikasjon, eller om man finner frem en ny anvendelse av en eldre substans. 

 

I lys av Yissum og MIT er EU-domstolens standpunkt at ”produktbegrepet” skal forstås 

bokstavelig slik det er definert i litra b – dvs. kun omfatte APIer. En slik tolkning er i 

samsvar med ordlyden, men ikke med forordningens formål, og trolig heller ikke 

forarbeidene. 

 

Man kan ut fra dette standpunkt oppnå forlenget beskyttelse for APIer selv om 

forskjellene i forhold til allerede kjente substanser ofte vil være særdeles små, for 

eksempel for såkalte ”me too”-legemidler. 
158

 

 

Et preparat som derimot innebærer en terapeutisk innovasjon, men som ikke faller inn 

under en streng fortolkning av ordlyden i forordningens definisjon av ”produkt”, 

innvilges ikke en forlenget beskyttelse.  

 

Et slikt standpunkt som EU-domstolen har inntatt kan, i hvert fall teoretisk sett, få en 

svært uheldig effekt med å få legemidler raskt tilgjengelig på markedet. Dersom man 
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kun kan få et sertifikat per API (eller kombinasjoner der denne er inkludert), vil 

legemiddelfirma kunne utsette søknaden om en markedsføringstillatelse hvor 

anvendelsesområdet er sjeldent men like fullt alvorlig, til man finner et 

anvendelsesområde som er mindre sjeldent, og dermed innebærer større inntekter.
159

 

Fra et økonomisk perspektiv vil det være logisk å unngå at ”second medical use” skal 

være den som er mest innbringende, nettopp fordi denne typen anvendelse ikke vil 

kunne få forlenget beskyttelse. 

 

Tross et svært urimelig resultat må likevel EU-domstolens standpunkt legges til grunn 

for tolkningen av produktbegrepet. 

 

Et aspekt som imidlertid ikke er tatt i betraktning i vurderingen av sertifikater for nye 

terapeutiske anvendelser, er det faktum at et sertifikat ikke har større 

beskyttelsesomfang enn basispatentet, jf. artikkel 4. Dette argumentet er blitt påberopt i 

Neurim-saken, se punkt 4.6.4. 

 

4.6.4 Anvendelse til dyr og anvendelse til mennesker er likestilte.  

Et særlig tilfelle er når et produkt tidligere har vært anvendt som legemiddel til dyr, og 

det senere oppdages at produktet også er anvendbart i et legemiddel til mennesker, men 

ikke nødvendigvis med samsvarende indikasjon. 

 

I litra b er det krav om at markedsføringstillatelsen må være utstedt i samsvar med enten 

dir. 65/65/EØF (senere 2001/83/EF) som gjelder legemidler for mennesker, eller med 

dir. 81/851/EØF (senere 2001/82/EF) som gjelder legemidler for dyr.  

 

Ettersom litra d henviser til litra b, oppstår det et tolkningsspørsmål om hvorvidt en 

markedsføringstillatelse for et legemiddel til bruk for dyr sperrer for utstedelsen av et 

sertifikat for et legemiddel til bruk for mennesker. Sagt på en annen måte, skal 

markedsføringstillatelsene for slike legemidler sidestilles i forordningens øyne? 

                                                 

159
 Jones og Whaite (1990), s. 181. Synspunktet stammer imidlertid fra før forordningen trådte i kraft, og 

uttalelsen er basert på det Kommisjonens første utkast til forordning. 



 50 

 

EU-domstolens avgjørelse i Pharmacia-saken
160

 tas til inntekt for at 

markedsføringstillatelsene skal sidestilles. 

Saken gjaldt overgangsreglene i forordningens artikkel 19. Pharmacia hadde et patent 

på derivater av ergolin, inkludert kabergolin. Kabergolin (API) ble benyttet i preparatet 

Dostinex, som Pharmacia hadde en markedsføringstillatelse for i Tyskland. 

 

Ved søknaden om supplerende beskyttelsessertifikat vedla Pharmacia en 

markedsføringstillatelse fra 1992 i Nederland som den første markedsføringstillatelsen i 

EØS. Det fantes imidlertid en eldre markedsføringstillatelse fra Italia som gjaldt 

kabergolin til bruk i dyr, med preparatnavn Galastop, og denne var fra 1987. (For 

Tyskland var kravet at første markedsføringstillatelse måtte være fra 1. januar 1988, jf. 

artikkel 19 litra nr 1). 

 

De tyske patentmyndighetene avslo dermed søknaden om sertifikat med begrunnelse i 

at artikkel 19 sperret for utstedelsen, og avgjørelsen ble opprettholdt av 

Bundespatentgericht. Bundesgerichtshof valgte imidlertid å sende en forespørsel til EU-

domstolen. 

 

EU-domstolen kom til at forordningen ikke oppstiller et prinsipielt skille mellom 

legemidler for mennesker og legemidler for dyr.  

 

“It follows, first, that the decisive factor for the grant of the certificate is not the 

intended use of the medicinal product and, second, that the purpose of the protection 

conferred by the certificate relates to any use of the product as a medicinal product 

without any distinction between use of the product as a medicinal product for human 

use and as a veterinary medicinal product.”
161

 

 

Som følge av dette stengte markedsføringstillatelsen for Galastop (til dyr) for en 

utstedelse av et sertifikat for kabergolin for mennesker, pga. datogrensen i artikkel 19. 
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Gjeldende rett er dermed at dersom produktet først har blitt brukt i et legemiddel til dyr, 

kan det ikke utstedes et supplerende beskyttelsessertifikat for produktet når dette senere 

blir brukt i et legemiddel til mennesker, og vice versa. 

 

Til tross for EU-domstolens standpunkt både i denne saken, og senere gjentatt i Yissum 

(se punkt 4.6.3) er spørsmålet nok en gang forelagt EU-domstolen
162

.  

 

I Neurim-saken
163

 nektet patentmyndighetene i England å utstede et sertifikat for APIen 

melatonin (Neurims preparat er Circadin). Circadin benyttes til å behandle søvnløshet. 

Den første markedsføringstillatelsen for melatonin i England var imidlertid for et 

preparat (Regulin) til behandling av sauer. 

 

Neurims argumentasjon er at sertifikatet er en beskyttelse som supplerer den 

beskyttelsen basispatentet gir.
164

  Verken patentet eller innholdet i 

markedsføringstillatelsen til Regulin falt innenfor patentet til Neurim, og et sertifikat 

utstedt på bakgrunn av Neurims patent vil derfor heller ikke falle innenfor rekkevidden 

til verken patentet eller markedsføringstillatelsen for Regulin. 

 

Man trekker inn artikkel 4, som omhandler rekkevidden av beskyttelsen et utstedt 

sertifikat gir, som et argument i tolkningen av produktbegrepet etter artikkel 3.  

 

Den engelske domstolen mente at Neurim hadde en rekke gode argumenter, og valgte 

dermed å sende en forespørsel til EU-domstolen. Hovedgrunnen synes å være en 

formålsbetraktning tilsvarende de argumenter generaladvokat Legér kom med i MIT-

dommen. Som nevnt tidligere tok EU-domstolen ikke anbefalingen til følge. 
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Det er ikke vanskelig å være enig i at en sidestilling mellom markedsføringstillatelser 

for veterinærpreparater og humanpreparater skaper svært uheldige resultater for 

patenthavere – i Neurims tilfelle tok det 15 år å få utstedt markedsføringstillatelsen.
165

  

 

Uheldige resultater er imidlertid også tilfellet for øvrige legemidler som ikke kan anses 

som ”nye produkter”.  Ved tolkningen av hva som utgjør et produkt har EU-domstolen 

hittil utvist en streng ordlydstolkning som er i samsvar med forordningens oppbygning, 

men ikke nødvendigvis med dens overordnede formål. Skulle Neurim vinne frem med 

sine argumenter, vil det dermed innebære et markert avvik fra den tolkningen av 

produktbegrepet EU-domstolen tidligere har benyttet. 

 

4.6.5 Første markedsføringstillatelse ikke omfattet av EUs legemiddeldirektiver 

 

I litra d heter det at tillatelsen omtalt i litra b må være den første til å markedsføre 

produktet som legemiddel. I tilfeller der både første og andre markedsføringstillatelse er 

i samsvar med legemiddeldirektivene, er løsningen klar.  

 

Hvordan rettstilstanden er når den første markedsføringstillatelsen ikke er i samsvar 

med legemiddeldirektivene, har inntil nylig vært uklar. En måte å tolke dette på, er at 

den markedsføringstillatelsen som er i samsvar med legemiddeldirektivene, skal regnes 

som den første – de tidligere markedsføringstillatelsene må dermed anses som 

irrelevante. 

 

EU-domstolen har imidlertid nylig avsagt to dommer som medfører noen avklaringer – 

disse er imidlertid ikke blitt avgjort med bakgrunn i en tolkning av artikkel 3 litra d, 

men etter regelen i artikkel 2 om slike produkter i det hele tatt kan være gjenstand for et 

supplerende beskyttelsessertifikat. 

 

I artikkel 2 kan et produkt være gjenstand for et sertifikat såfremt det før det blir 

markedsført, er underlagt administrativ tillatelse i henhold til legemiddeldirektivene. 
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I Synthon
166

 tolket EU-domstolen ”markedsført”
167

 i artikkel 2 til å omfatte hele EU – 

konsekvensen av en slik tolkning blir at et produkt som er markedsført i EU uten 

markedsføringstillatelse i samsvar med legemiddeldirektivene, ikke kan være gjenstand 

for sertifikater. I Synthon-saken hadde man fått den spesielle situasjon at dette var 

tilfellet, men uten at markedsføringstillatelsen oppfylte de krav til sikkerhet og effekt 

som legemiddeldirektivene oppstiller. Ifølge EU-domstolen kunne ikke et slikt 

legemiddel være gjenstand for et sertifikat, og et utstedt sertifikat for et slikt legemiddel 

var ugyldig. 

 

Generics-avgjørelsen
168

 avsagt samme dag gjaldt opprinnelig en forespørsel fra den 

nasjonale domstolen hvordan begrepet ”første markedsføringstillatelse” i artiklene 13 

og 19 skulle tolkes i den aktuelle saken. Her var produktet solgt i 1960-årene i flere 

land, den første markedsføringstillatelsen var fra Østerrike i 1963 (dvs. før 

legemiddeldirektivene trådte i kraft). Produktet (galantamin) fortsatte også å være på 

markedet i Tyskland gjennom en fiktiv markedsføringstillatelse grunnet nasjonal 

lovgivning. 

 

Med bakgrunn i Synthon-dommen var EU-domstolens løsning enkel. Galantamin hadde 

tidligere vært markedsført i EU som legemiddel uten å være i samsvar med 

legemiddeldirektivene før søknaden om sertifikat ble levert inn. 

 

“It follows that a product such as galantamine is outside the scope of Regulation No 

1768/92, as defined in Article 2 of that regulation, and that it may not be the subject of 

an SPC. Thus, Articles 13 and 19 of Regulation No 1768/92, referred to by the national 

court, do not apply to such a product. There is therefore no need to interpret those 

provisions.”
169
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I lys av at EU-domstolens tidligere tolkning av produktbegrepet, der den ikke vil godta 

ny terapeutisk anvendelse skal regnes som et ”produkt”, er ikke avgjørelsene særlig 

overraskende. Problemet blir imidlertid det samme som i MIT, Yissum og Neurim – 

patenthaver får en avkortning i den reelle beskyttelsestiden til legemiddelet på grunn av 

den lange tiden som kreves for å få en markedsføringstillatelse, og siden det ikke gis en 

forlengelse av beskyttelsestiden, har vedkommende svært liten tid å sikre 

utviklingskostnadene til fremtidige legemidler. 

 

4.6.6 Tidligere ikke-medisinsk anvendelse 

I tilfeller der en substans tidligere er benyttet til et annet formål enn legemiddel, og det 

senere oppdages at substansen kan benyttes som API i et legemiddel, vil det være 

adgang til å utstede et sertifikat for substansen. 
170

 Tillatelsen til å markedsføre 

”produktet” som legemiddel vil her være den første. 

 

4.6.7 Derivater 

Som nevnt under punkt 4.4.2, står man overfor et derivat av APIen i tilfeller der man 

har foretatt en mindre endring i APIens molekyl. 

 

Her ble det nevnt at det er svært vanlig at legemidler blir administrert i form av 

derivater. I forhold til vilkåret i artikkel 3 litra d blir spørsmålet om og evt. når et 

derivat kan anses som et nytt produkt.  

 

Årsaken til at man benytter ulike derivater av en API er at man ønsker å endre visse 

kjemiske egenskaper av det opprinnelige molekylet. For eksempel kan man gjennom 

bruk av ulike salter endre stabiliteten eller oppløseligheten av det opprinnelige 

molekylet. Dette vil kunne påvirke biotilgjengeligheten til APIen. Man kan videre endre 

de organoleptiske egenskapene (for eksempel smak eller lukt av molekylet), eller man 

kan forbedre den terapeutiske effekten, blant annet ved å dempe bivirkninger. I enkelte 

tilfeller vil også et derivat kunne gi en annen terapeutisk effekt enn det opprinnelige 
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molekylet. Et annet aspekt er at derivatet fra et produksjonsmessig perspektiv kan være 

enklere å håndtere. 
171

 

 

I Farmitalia-saken avgjorde EU-domstolen at et sertifikat dekker alle de derivatene 

(salter og estere) til APIen som er beskyttet av basispatentet.  

EU-domstolen tolket her begrepet ”produkt” vidt – dvs. at dersom 

markedsføringstillatelsen gjelder et kaliumsalt av APIen, vil sertifikatet også dekke 

natriumsaltet, magnesiumsaltet osv. av APIen, såfremt disse saltene er beskyttet av 

basispatentet. 

 

Som følge av denne tolkningen skulle en tro at artikkel 3 litra c og d sperrer for en 

utstedelse av et sertifikat for derivater som allerede er omfattet av et underliggende 

basispatent for en API. Dette er imidlertid ikke tilfellet. 

 

I henhold til EP/Rfo. 1610/96/EF heter det i fortalens betraktning 13: 

 

”Sertifikatet medfører de samme rettigheter som dem som knytter seg til basispatentet. 

Dersom basispatentet omfatter et aktivt stoff og dets ulike derivater (salter og estere), 

gir sertifikatet samme beskyttelse.” 

 

I betraktning 14 heter det imidlertid: 

 

”Utstedelse av sertifikat for et produkt som består av et aktivt stoff, er ikke til hinder for 

at det kan utstedes andre sertifikater for derivater (salter og estere) av stoffet, forutsatt 

at derivatene omfattes av patenter som er meddelt særskilt for dem.” 

 

Det kan dermed utstedes egne sertifikater for derivater av en API, såfremt derivatet 

omfattes av patenter som er meddelt særskilt for dem. 
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Forordning 1610/96/EF gjelder for plantefarmasøytiske produkter – i fortalens 

betraktning 17 skal imidlertid visse betraktninger og regler få anvendelse på fortolkning 

av enkelte av fortalens betraktninger og enkelte bestemmelser i Rfo.1768/92/EØF. 

 

Dette skaper usikkerhet - i forarbeidene heter det at mindre endringer av den samme 

APIen, for eksempel ved å benytte et annet salt, ikke skal medføre utstedelse av et nytt 

sertifikat, dvs. at slike endringer ikke utgjør et nytt produkt.
172

 Samtidig sier fortalen at 

det kan utstedes sertifikater for disse, såfremt de er omfattet av patenter meddelt 

særskilt for dem. 

 

Forutsetningen må dermed være at derivater i enkelte tilfeller kan bli regnet som nye 

”produkter”, og dermed går klar av vilkårene i artikkel 3 litra c og d. Spørsmålet blir 

imidlertid når dette er tilfellet. 

 

Ser man til forslaget til forordning 1610/96/EF
173

, var verken fortalens betraktning 13 

eller 14 med. De ble derimot tatt med i det endrede forslaget.
 174

 Disse skulle definere 

rekkevidden av beskyttelsesomfanget og klargjøre linken mellom basispatentet som 

dekket ”produktet” og sertifikatet for det samme ”produktet”, samt sette vilkårene for 

når et sertifikat kunne gis for et derivat allerede dekket av et supplerende 

beskyttelsessertifikat.
175

 

 

Av ordlyden i fortalens betraktning 14 ser man at derivatene må omfattes av patenter 

som er meddelt særskilt for dem. Dette er det eneste vilkåret som oppstilles i 

forordningen. Det er imidlertid viktig å understreke at dette står i fortalen til 

forordningen, og ikke i ordlyden til selve bestemmelsen. 

 

Betraktning 14 bør derfor ikke leses isolert fra forarbeidene. I kommentarene til artikkel 

3 heter det at det samme produktet ofte vil være gjenstand for flere 
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 Com 90/0101 Final, punkt 36, s. 20 annet avsnitt 
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markedsføringstillatelser, særlig hver gang en modifikasjon gjøres som påvirker dose, 

sammensetning eller bruk.
176

 

 

Videre bemerkes det at det ikke vil være akseptabelt at den totale varigheten for 

beskyttelsen for et og samme ”produkt” overstiges.
177

 Dette innebærer at dersom et 

sertifikat allerede har blitt gitt for selve den aktive farmasøytiske ingrediensen, kan det 

ikke gis et nytt sertifikat for denne uansett hvilke endringer som har blitt gjort. Her 

nevnes også spesielt bruk av et annet salt.
178

 

 

Dette er nærmest en blåkopi av kommentarene til artikkel 3 i forslaget til forordning 

1768/92/EØF, som også nevner bruk av et annet salt som eksempel.
179

 

 

Man ser dermed at Kommisjonen inntok det prinsipielt samme standpunkt som da man 

utformet forordningen for legemidler, og man kan dermed spørre hvilke tilfeller 

betraktning 14 får anvendelse på. 

 

Når man står overfor et konkret derivat (omfattet av et patent som er særskilt meddelt 

for dette) av en API, bør man se på hvor forskjellig derivatet er i forhold til APIen. Det 

vil alltid være forskjell i den kjemiske strukturen. Det en må se på, er imidlertid 

resultatet denne forskjellen medfører – en endring som fra et kjemisk standpunkt må 

anses som forholdsvis liten, vil like fullt kunne regnes som betydningsfull, for eksempel 

dersom virkningsprofilen endres. 

 

Dersom forskjellen mellom egenskapene for derivatet og APIen er ubetydelige, bør 

derivatet sidestilles med APIen. I slike tilfeller står man ikke overfor noe nytt 

”produkt”. 

 

                                                 

176
 COM 94/579 Final, punkt 68, syvende avsnitt. 
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Dersom endringene derimot er betydelige i forhold til APIen, vil derivatet kunne regnes 

som et nytt produkt. Her oppstår imidlertid spørsmålet om alle former for endrede 

egenskaper kan anses som relevante. 

 

Det kan tenkes at et spesifikt derivat har egenskaper som kan benyttes til en annen 

indikasjon enn tidligere antatt. Et annet eksempel er når man oppdager at et derivat har 

langt bedre egenskaper til å trenge gjennom huden, slik at man dermed kan oppnå en 

annen administrasjonsvei for APIen diklofenak.
180

 

 

Et tredje eksempel er at derivatet gir bedre stabilitet eller oppløselighet og derfor er 

fordelaktig med hensyn til produksjonsprosessen, eller som det er nevnt tidligere, 

medfører en bedre bivirkningsprofil eller forbedrer biotilgjengeligheten. 

 

Spørsmålet er hvilke type endringer som bør tilgodeses med et nytt sertifikat.  

 

I retningslinjene til Patentstyrets del C, kapittel V, 4.2.2.3 fremgår det at forutsetningen 

for at det kan utstedes et nytt sertifikat for derivatet, er at det må anses å være en ”ny 

aktiv bestanddel”. For at det skal anses som en ”ny aktiv bestanddel”, må søkeren 

dokumentere at derivatet har en ny virkningsprofil eller endret teknisk effekt. 

 

”Ny virkningsprofil” er et faglig begrep som benyttes om legemidler. Det omfatter blant 

annet tiden fra administrasjon til effekt og varighet av effekt
181

, men kan ikke leses som 

kun dette. Trolig vil både farmakodynamiske
182

 og farmakokinetiske
183

 endringer falle 

innenfor begrepet, selv om det kan diskuteres hvorvidt også ny bivirkningsprofil bør 

regnes med. Denne avgrensningen blir mindre viktig pga. kriteriet om endret teknisk 

effekt. 
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”Endret teknisk effekt” forstås som fysiske, kjemiske eller biologiske endringer, og vil 

favne svært vidt. 

 

Ut fra denne tolkningen vil nærmest ethvert derivat, såfremt det faktisk har en endring, 

kunne bli regnet som et nytt produkt. Det vil dermed også være adgang til å kunne få 

utstedt et sertifikat for dette, såfremt øvrige vilkår i forordningen er oppfylt. 

 

I enkelte andre land praktiseres dette strengere. I Danmark angis det at ubetydelige 

endringer, for eksempel omdannelse til et salt eller ester, ikke regnes som et nytt 

produkt, med mindre disse medfører en ”helt endret virkningsprofil”.
184

 Det sies 

derimot ikke noe om endret teknisk effekt. 

 

I tysk rett oppstilles det et kriterium om at derivatet må vise en terapeutisk egenskap 

som er forskjellig fra APIen (”known active moiety”). 
185

 Mindre bivirkninger eller 

andre farmakologiske egenskaper er ikke tilstrekkelig for at derivatet utgjør et 

selvstendig ”produkt”. 

 

Det kan stilles spørsmål ved hvilken adgang det er til å oppstille tilleggskriterier utover 

selve forordningen.
186

  Her bør man huske på at det kriteriet som oppstilles, at derivatet 

må være beskyttet av et patent meddelt særskilt for dem, innebærer et krav om 

oppfinnelseshøyde – det er generelt vanskelig å få utstedt et patent særlig for nye 

saltformer med mindre det kan demonstreres å ha uventede endringer over kjente 

salter.
187

  

 

Skulle det imidlertid være adgang til å få nye sertifikater for ethvert derivat, ved at hvert 

derivat skulle regnes for et nytt ”produkt”, ville det vært svært enkelt å omgå formålet 

med litra c og d. 
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Von Morze har kritisert det standpunkt som er valgt i tysk rett, og har påpekt at EUs 

regulatoriske definisjon av en ny aktiv substans ikke oppstiller et krav om nye 

terapeutiske egenskaper.
188

  

 

Von Morze henviser til at det i kommisjonsdirektiv 2003/63/EF, som endrer direktiv 

2001/83/EF, oppstilles følgende definisjon: 

  

Where the active substance of an essentially similar medicinal product contains the 

same therapeutic moiety as the original authorized product associated with a different 

salt/ester complex/derivative evidence that there is no change in the pharmaco-kinetics 

of the moiety, pharmaco-dynamics and/or in toxicity which could change the 

safety/efficacy profile shall be demonstrated. Should this not be the case, this 

association shall be considered as a new active substance.
189

 

 

Fra et regulatorisk ståsted vil dermed et derivat som kan medføre endringer i 

sikkerheten eller virkningen til legemidlet, regnes som en ny aktiv substans. 

Med dette utløses også større regulatoriske krav, og man får igjen en avkortning i den 

reelle beskyttelsestiden for legemidlet. 

 

Von Morze har enkelte gode betraktninger. Dersom man oppdager at derivatet har 

vesentlige andre egenskaper enn APIen, vil denne også kunne være gjenstand for 

patentering.  

 

Når det fra et patentrettslig ståsted er adgang til å få utstedt et patent på et særskilt 

derivat, og derivatet fra et legemiddelrettslig standpunkt regnes som en ny API, 

fremstår det utvilsomt som merkelig at man skal oppstille et kriterium om nye 

terapeutiske egenskaper i forhold til APIen. Derivatet vil uavhengig av et slikt kriterium 

måtte gå gjennom samme omfattende godkjenningsprosedyrer som den opprinnelige 

substansen.  
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Både hensynet til forutsigbarhet for legemiddelindustrien og harmoniseringshensyn for 

en felles tolkning i EU taler dermed for at det bør være samsvar mellom den 

regulatoriske definisjonen og den som anvendes i forordningen.  

 

4.6.8 Enantiomerer 

 

To molekyler kan ha lik kjemisk oppbygning, men hvor den tredimensjonale 

orienteringen av atomene er forskjellig ved at de to molekylene er speilbilder av 

hverandre. Et slikt molekyl kalles for en enantiomer. Man snakker gjerne om 

høyredreiede og venstredreiede enantiomerer.
190

 Enantiomerer blir derfor ofte 

sammenlignet med hansker – de er identiske, bortsett fra at venstrehansken er 

speilvendt i forhold til høyrehansken. 

 

Ofte vil en substans foreligge i et racemat, dvs. en blanding av like mengder av to 

enantiomerer. Det er et spørsmål om en særskilt enantiomer skal regnes som et nytt 

”produkt” i forhold til racematet. 

 

Fra et kjemisk ståsted er det viktig å være klar over at enantiomerer, til tross for likheten 

i kjemisk oppbygning, ofte vil ha ulike farmakologiske og toksikologiske egenskaper.
191

 

 

Fra et terapeutisk ståsted kan en enantiomer ha en bedre effekt eller medføre mindre 

bivirkninger enn racematet. Hvorvidt dette faktisk er tilfellet, må vurderes konkret. 

 

Det er ikke uvanlig at det først har blitt lansert et preparat som inneholder racematet, 

mens det på et senere tidspunkt lanseres et preparat som inneholder en spesifikk 

enantiomer. I slike tilfeller kreves en separat markedsføringstillatelse for enantiomer-

preparatet. 
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Patentering av enantiomerer er ikke uproblematisk.  I patentkravene vil man ofte 

forsøke å kreve en substans med en spesifikk angitt renhet, for eksempel minst 99.5 % 

av en enantiomer, eller ikke mer enn 1 % av den motsatte (og uønskede) 

enantiomeren.
192

  

 

Ikke sjelden vil det imidlertid oppstå diskusjon om oppfinnelsen oppfyller kravene til 

nyhet og oppfinnelseshøyde. Som eksempel kan dom av Borgarting Lagmannsrett den 

21. mars 2011
193

 nevnes, hvor retten nektet å kjenne ugyldig patentet på enantiomeren 

(S)-omeprazol på bakgrunn av manglende oppfinnelseshøyde. 

 

For supplerende beskyttelsessertifikater er det naturligvis en forutsetning at patentet er 

gyldig. Dersom det underliggende patentet kjennes ugyldig, følger det av forordningens 

artikkel 15 litra c at også sertifikatet er ugyldig. 

 

Spørsmålet om enantiomerer utgjør et selvstendig produkt etter forordningen er derfor 

kun relevant i tilfeller der patentet på enantiomeren er gyldig.  

 

Ordlyden i artikkel 1 litra b gir ikke noe konkret svar på spørsmålet, av den enkle grunn 

at det umiddelbart er vanskelig å definere en enantiomer i forhold til ”det virksomme 

stoff”. 

 

Enantiomerer er ikke behandlet i forarbeidene til forordningen. Det foreligger imidlertid 

relevant rettspraksis fra EU-domstolen. Avgjørelsen gjelder forordningen for 

plantefarmasøytiske produkter, og får dermed ikke direkte anvendelse. 

 

I BASF-saken
194

 var fokuset på substansen chloridazon, som besto av det aktive 

molekylet og en forurensning i form av et nesten identisk molekyl
195

 som var inaktivt 

eller svært lite aktivt, og derfor ble regnet som en urenhet. 
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Søker hadde to chloridazon-preparater på markedet – Pyramin og Pyramin DF. 

Pyramin DF var en ”renere” utgave av Pyramin, dvs. at den inneholdt mindre av 

urenheten. Markedsføringstillatelsen for Pyramin var gitt i 1982, mens 

markedsføringstillatelsen for Pyramin DF var gitt i 1987. 

 

BASF søkte om supplerende beskyttelsessertifikat for chloridazon i Belgia, men fikk 

avslag av patentmyndighetene med den begrunnelse at markedsføringstillatelsen
196

 

for Pyramin DF ikke var den første for produktet. BASF argumenterte imidlertid for 

at den renere versjonen av chloridazon var et annet ”produkt”. 

 

Den nasjonale domstolen sendte en forespørsel til EU-domstolen om to produkter 

som kun varierer med hensyn til mengden av urenheter, måtte anses som samme 

produkt etter forordning 1610/96/EF. 

 

EU-domstolen uttalte: 

 

“It is therefore apparent that a product may be identified by its chemical compound and 

its action on the targets mentioned in the preceding paragraph, whatever the impurities 

it contains. A fortiori, the nature of a product cannot change solely because of an 

alteration in the unit quantity of impurities where both the chemical compound it 

contains and that compound's action on its targets remain unchanged.”
197

 

 

EU-domstolen kom dermed til at en renere versjon av ”produktet” ikke kan anses som 

et nytt ”produkt” i forordningens forstand. 

 

Spørsmålet er imidlertid om BASF-avgjørelsen får betydning for utstedelsen av 

sertifikater for enantiomerer. 
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Det foreligger ikke rettspraksis om sertifikater for enantiomerer i norsk rett, og intet 

er nevnt i Patentstyrets retningslinjer. Patentstyrets praksis synes imidlertid å være å 

utstede sertifikater for enantiomer selv om racematet tidligere har vært markedsført 

som legemiddel.
198

 

 

Hvorvidt denne praksisen er basert på riktig tolkning, kan diskuteres. I utenlandsk rett 

har spørsmålet vært oppe for nasjonale domstoler. Verken i tysk rett eller engelsk rett 

har man på legemiddelområdet valgt å la BASF-dommen stenge for utstedelse av 

sertifikater for enantiomerer. 

 

I Generics-saken
199

 fra England ble det argumentert med at levofloxacin 

(enantiomeren) var helt eller delvis den aktive delen av racematet ofloxacin. 

”Produktet” i den første markedsføringstillatelsen (for racematet) var dermed de facto 

enantiomeren.  

 

Retten aksepterte ikke argumentet. Enantiomeren måtte regnes som en egen API. Mer 

oppsiktsvekkende er det at man anså racematet som en kombinasjon av APIer, 

ettersom den andre enantiomeren også hadde terapeutisk aktivitet (om enn 

forholdsvis liten). På grunn av dette kunne BASF-avgjørelsen ikke legges til grunn, 

ettersom den andre enantiomeren ikke kunne anses som en urenhet. I lys av MIT-

avgjørelsen oppfylte også racematet kriteriene for et produkt, pga. de terapeutiske 

egenskapene til den andre enantiomeren. 

 

I Escitalopram-saken 
200

 fra Tyskland ble det argumentert med at citalopram 

(racematet) måtte anses som escitalopram (enantiomeren) med en renhet på 50 %, 

dvs. at den andre enantiomeren måtte anses som en urenhet. I likhet med den 
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engelske avgjørelsen godtok man ikke dette argumentet, ettersom den andre 

enantiomeren hadde terapeutiske egenskaper. I dommen uttales det også at det spiller 

ingen rolle om effekten av den andre enantiomeren er positiv eller negativ. Det 

nevnes også at racematet er et annet ”virksomt stoff”, eller i enhver sammenheng en 

annen ”sammensetning av virksomme stoffer” – enantiomeren er derfor et annet 

”produkt”. 

 

Escitalopram var også gjenstand for en belgisk avgjørelse
201

 – her kom retten til at 

enantiomeren ikke kunne være et nytt ”produkt” i forhold til citalopram (racematet). 

Avgjørende for retten synes å være at etter bevisførselen var det klart at enantiomeren 

var den som bidro til de terapeutiske egenskapene i racematet – på grunn av dette 

tilførte ikke ”ren escitalopram” noen betydningsfull eller klinisk relevant terapeutisk 

verdi i forhold til racematet
202

. 

 

Adgangen til å utstede sertifikater for enantiomerer når racematet har vært 

markedsført er dermed fortsatt usikker.  

 

Argumentet om at et racemat må anses som en kombinasjon av APIer, kan fra et 

pragmatisk ståsted høres logisk ut. Fra et regulatorisk ståsted vil imidlertid et racemat 

være en selvstendig API – og å kalle en aktiv farmasøytisk ingrediens for en 

kombinasjon av aktive farmasøytiske ingredienser fremstår som noe merkelig. 

 

Om man godtar den pragmatiske løsningen, vil man likevel ikke kunne oppnå en 

ubetinget adgang til å utstede sertifikater for enantiomerer. Det avgjørende for 

adgangen til å få utstedt et sertifikat faller da på om den andre enantiomeren kan 

anses som terapeutisk aktiv.  
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Det er også et paradoks at adgangen for å få utstedt et sertifikat skal være avhengig av 

at den andre enantiomerens egenskaper – man søker nettopp å unngå denne og dens 

eventuelle negative egenskaper når man markedsfører enantiomeren som et nytt 

legemiddel. 

 

Også for enantiomerer vil patenthaver få en reduksjon av den faktiske 

utnyttelsestiden, uavhengig om den andre enantiomer er terapeutisk aktiv eller ikke. 

Dette er imidlertid et underordnet argument, ettersom det samme gjelder for nye 

preparater og nye terapeutiske anvendelser av kjente substanser. 

 

Sertifikater for enantiomerer er et komplisert tema. Prinsipielt kan det argumenteres 

for at når det først foreligger en adgang til å få utstedt et patent på en enantiomer, og 

enantiomeren fra et regulatorisk standpunkt regnes som en selvstendig og ny API, 

tilsier harmoniseringshensyn at det bør utstedes et supplerende beskyttelsessertifikat, 

uavhengig av om den andre enantiomer er terapeutisk aktiv eller ikke.  

5 Avsluttende bemerkninger 

Forordningen har blitt beskrevet som en “piece of legislation which has become 

notorious for its lack of clarity”.
203

 De senere års rettspraksis fra EU-domstolen har 

demonstrert at slik forordningen er konstruert, er den ikke godt nok egnet til å ivareta 

den farmasøytiske industriens behov for forlenget beskyttelsestid for markedsførte 

legemidler. Mye av problemet ligger i den svært lite fleksible definisjonen av begrepet 

”produkt” i artikkel 1 litra b. 

 

Dette har ofte blitt forsøkt løst av nasjonale domstoler og patentmyndigheter med å 

anvende formålstolkning av produktbegrepet, en løsning som medfører ulikheter 

mellom medlemslandene på hvorvidt man faktisk får utstedt et sertifikat for et aktuelt 

legemiddel. En slik løsning er fullstendig uakseptabel for EU-domstolen, som har falt 
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tilbake på ordlyden av harmoniseringshensyn, tilsynelatende ut fra betraktningen om at 

det er bedre med urettferdig klarhet enn manglende harmonisering som setter det indre 

markedets funksjon i fare. Man ser dermed svært lite av EU-domstolen dynamiske 

fortolkning på dette området, noe som også er forståelig – forordningen utgjør en liten 

del av spesiallovgivning på et område som er uhyre komplekst og til dels vanskelig å 

skaffe fullstendig oversikt over. 

 

På sikt vil ikke en slik situasjon være holdbar for den farmasøytiske industri – særlig 

fordi legemidler blir mer avanserte, og dette vil medføre en lengre godkjenningsprosess 

som igjen betyr en større reduksjon i faktisk utnyttelsestid av eneretten for patenthaver. 

Kortere inntjeningstid for industrien vil også kunne medføre høyere legemiddelpriser i 

perioden med enerett, noe som verken er gunstig for forbrukere eller budsjettene til 

nasjonale refusjonsordninger.  

 

Spørsmålet er dermed hvorvidt man enten burde revidere forordningen slik at den er 

mer i tråd med legemiddelindustriens behov, eller utforme et nytt regelverk fra bunnen 

av. Det er absolutt ikke en enkel oppgave å balansere alle hensyn som finnes i 

legemiddelsektoren, men en løsning som ivaretar innovasjonshensynet i langt større 

grad enn i dag vil være nødvendig dersom Europa fortsatt ønsker å beholde 

forskningsbasert farmasøytisk industri.
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6 Epilog 

 

24. november 2011 avsa EU-domstolen dom i C-322/10 Medeva og C-422/10 

Georgetown.  

 

EU-domstolen avviser inngrepstesten når det gjelder vilkåret i artikkel 3 litra a.  

Det kan ikke utstedes sertifikat for APIer “(…) which are not specified in the wording 

of the claims of the basic patent relied on in support of the SPC application.”
204

 

 

EU-domstolens begrunnelse for tolkningsresultatet synes i liten grad å være basert på 

selve ordlyden i bestemmelsen, ved at man unnlater å drøfte ordet ”beskyttet”, og i 

større grad baserer seg på harmoniseringshensyn og vage uttalelser fra forarbeidene. 

 

En patenthaver vil på bakgrunn av Medeva ikke kunne få et sertifikat for produktet 

A+B dersom kun A kan gjenfinnes i patentet. EU-domstolen synes å forutsette at det 

ikke er tilstrekkelig at APIen er omfattet av patentets gjenstand, men at den må spesifikt 

angis. Hvor spesifikt APIen(e) må angis i kravene, er imidlertid uavklart. 

 

Angående litra b kommer EU-domstolen både i Medeva og Georgetown til at der 

markedsføringstillatelsen dekker ytterligere APIer enn produktet angitt i basispatentet, 

kan det utstedes et sertifikat for dette produktet. 
205

 

 

En markedsføringstillatelse for et legemiddel som inneholder A+B kan dermed brukes i 

søknaden for et sertifikat for produktet A på bakgrunn av et basispatent som beskytter 

A. 
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Ifølge dommene vil den første markedsføringstillatelsen for produktet etter litra d være 

markedsføringstillatelsen for det første preparatet markedsført i EU som inneholder 

produktet som virkestoff, uavhengig av om preparatet også inneholder andre APIer. 
206

 

 

Videre uttaler EU-domstolen at hvor patentet beskytter et produkt, vil litra c medføre at 

det kun kan utstedes ett sertifikat per basispatent: 

“However, it should be added that, in such a situation, first(…)Second, where a patent 

protects a product, in accordance with Article 3(c) of Regulation No 469/2009, only one 

certificate may be granted for that basic patent (see Biogen, paragraph 28, and 

Medeva, paragraph 41).”
 207

 

 

Dette kan neppe tolkes som at det kun kan utstedes ett sertifikat på et basispatent som 

dekker flere produkter, jf. første setning i sitatet ovenfor. Uttalelsen må ses i kontekst av 

saksforholdet i Georgetown og Medeva. 

 

Videre bekrefter EU-domstolens tolkning av artikkel 4 det resultatet Oslo Tingrett kom 

til 10.2.2011,
208

 (se punkt 4.4.1, fotnote 104). 

 

EU-domstolen synes også å anse de tre kategoriene av patenter som angis i artikkel 1 

litra c som uttømmende.
209

 I lys av det strenge gjenfinnelsesstandpunktet EU-domstolen 

synes å forutsette, kan det spørres hvorvidt et formuleringspatent kan tjene som 

basispatent. 

                                                 

206
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207
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208
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