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Első fejezet: 
Miért és kinek

kellett ez az
egész?



Az Európai Közösség rendeleteiben meghatározott esetben, feltételekkel és időtartamra 
a találmány tárgya kiegészítő oltalomban részesül azt követően, hogy a szabadalmi 
oltalom az oltalmi idő lejártával megszűnik. A tanúsítvány azonban nemzeti oltalmi
forma, kibocsájtása megmarad a tagállamok hatáskörében.
 469/2009/EK rendelet (korábban 1768/92/EGK) a gyógyszerek kiegészítő oltalmi

tanúsítványáról (2009. máj. 6.) 
 1610/96/EK rendelet  a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról (1996. 

júl. 23.)
 1901/2006/EK rendelet  a gyermekgyógyászati gyógyszerekről (2006.dec.2.) 

CJEU döntései iránymutatóak
A nemzeti szabadalmi hivatalok, illetve bíróságok jogértelmezési kérdésekben az
Európai Bírósághoz (Court of Justice of the European Union, CJEU) fordulhatnak, 
melynek döntése követendő.
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SPCS filed from 1991 to 2013
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„ …annak megakadályozása ,, 
hogy az EU  tagállamokban
működő kutatóközpontok az
erősebb védelmet nyújtó
országokba települnek át.”

 Q63 of the Allensbach Survey 

Originátor cégek válaszai: nem
az a fő szempont az üzleti 
döntésben, hogy van-e SPC 
védelem.
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Hogyan valósultak meg a 1768/92 EGK 
rendelet preambulumában
megfogalmazott célkitűzések az elmúlt
25 évben?

„attracting research, preventing 
delocalization, long protection  

to recover investment, 
promoting essential innovation for 

patients, competition through 
innovation, limiting the 

negative effects of 
fragmentation.”

Párhuzamos nemzeti engedélyezési eljárások azonos termék SPC oltalmára
különböző végeredménnyel.

Jogérvényesítés nemzeti hatóságok és bíróságok előtt, CJEU jogértelmezése 
nem ad egyértelmű iránymutatást.

Probléma: tranparencia és kiszámíthatóság, jogbiztonság hiánya.

Európai Bizottság hatástanulmány, Max Planck Institute 





A 2018-2024 
közötti

időszakban
68 biológiai
gyógyszer

szabadalmi
védettsége
járt, illetve

jár le az
Egyesült

Államokban.



Az új hatóanyagok elvileg minden WTO-tagállamban szabadalmazhatóak. Ugyanez igaz az 
ismert vegyületek új előállítási eljárásaira. 
Az egyes országokban  párhuzamosan szerzett szabadalmi védelem egyidejűleg jár le. 
A helyzet eltér az SPC-k vagy a PTE-k  tekintetében. 
Ezek a jogok nem kötelezően adandóak a PUE vagy a TRIPS egyezmény értelmében. 
Ennek következtében számos ország nem vezette be a  gyógyszerekre vagy növényvédő
szerekre vonatkozó kiegészítő oltalmat.

Még ha ilyen  kiterjesztés rendelkezésre is  áll, azok követelményei, feltételei és hatálya 
eltér. Jelenleg nincs PTE: Brazília, Kína,India, Indonézia, Mexikó.

Egy vegyület továbbra is védett lehet egy országban, de   „patent-free” egy 
másikban.

Megindul a generikus verseny az SPC-mentes piacokon: olyan országokból származó 
termékekkel, ahol a szabadalmi oltalom rövidebb (vagy hiányzik). 
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Korea has now taken over from Europe as 
the leading location for biosimilars 
manufacturing, see Figure 1.



Eli Lilly to introduce half-price authorized 
insulin biosimilar in US

RTTNews, Mar. 4, 2019, 06:41 AM
Az Eli Lilly bejelentette, hogy az USA-ban egy 
alacsonyabb áron engedélyezett, 
diabétesz kezelésére alkalmas Humalog (lispro
inzulin) változatot fog bevezetni.

A  cukorbetegség kezelésének bioszimális
változata az amerikai gyógyszertárakban 50% 
-kal alacsonyabb áron lesz elérhető.
A bioszimiláris változataz Eli Lilly leányvállalata, 
az ImClone Systems által lesz elérhető.

„Miért és kinek kellett ez az egész?”

Forrás:https://markets.businessinsider.com/news/

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/eli-lilly-to-introduce-lower-priced-version-of-insulin-humalog-quick-facts-1028000383�


 Biotechnológia: gyártóhely visszatelepítése hazánkba: bonyolult és drága

 költsége termékenként 10 millió EUR, időtartama 1,5-2 év

 ha a hatóság további klinikai vizsgálatokat is előír: 20 millió EUR és 3-4 év

 A biotechnológiai termékek jelentősége a világ gyógyszerpiacán 

 Európai Unióban minden harmadik új gyógyszer biotechnológiai eredetű. Gyakran 
minőségi aggályok lépnek fel nem európai beszállítókkal szemben.

 Az SPC kivétel a  gyógyszerek eredetének földrajzi megoszlását változtatja 
meg az EU piacán

 Az EU betegeinek gyógyszerellátása javul az SPC kivételek következtében. 



.

Richter bioszimiláris
készítmények

TERROSA (teriparatid)
Indikáció: csonttörésekkel járó
oszteoporózis kezelésére. 

Törzskönyvezés alatt áll:
pegfilgrastim
indikáció:  neutropénia
időtartamának lerövidítésére
kemoterápiával kezelt
betegeknél.

A Richter bioszimiláris
monoklonális antitestek
fejlesztésével is foglakozik.



Második fejezet:
További 
adalékok



 A 469/2009 EEC alapján az SPC oltalmi ideje alatt:

use, sale, offer for sale, manufacturing, importation, stockpiling* and are
prohibited

(Article 5: Effects of the certificate. 
Subject to the provisions of Article 4, the certificate shall confer the same rights as 
conferred by the basic patent and shall be subject to the same limitations and the 
same obligations.)

*subject to national legislation



• Magyarország  EU csatlakozása: 2004 > SPC rendelet érvényessé válik

DOWNSIDE (nem elérhető piacok) UPSIDE (elérhető piacok)

SPC elérhető minden Kelet-európai piacon,  
oltalomhosszabbítás (PTE) van 
Oroszországban, Ukrajnában és a FÁK 
országokban (max. 5y), kivéve BY és KZ

Nincs oltalomhosszabbítási lehetőség: TR, BR, 
CN, IN, JO, KR, AR

Regulatory exclusivity 8+2+1 év szabály 
szerint az EU-ban (EC 2001/83)

Sokszor vannak „szabadalmi lyukak” (=nincs 
bejelentve szabadalom) Kelet-Európában és 
a FÁK országokban

5év data exclusivity UA, 4+2 év data 
exclusivity RU, nincs data exclusivity KZ, BY

SPC-ket néha nem jelentenek be minden 
Kelet-európai országban



Case study

Forrás: Karin Pramberger (Polpharma Group), Medicines for Europe 14th Legal Affairs Conference, 25.04.2018



Elvesznek a korai piaci lehetőségek: A felmérésben* szereplő
gyógyszerek nagy része nem exportálható Magyarországról a 
szabadalommal nem védett EU-n kívüli piacokra (az exportból 
származó forgalom elvesztése)

Az indok 80% -ban a gyártóhelyen érvényes SPC: a felmérésben 
szereplő termékek 80% -át védi magyarországi SPC

Az EU-ban az 1. napi bevezetési lehetőségek („day 1 launch”) az 
esetek 80% -ában szintén elvesznek

A racionális megoldás: A GYÓGYSZEREK BÉRGYÁRTÁSA 
(EU-n kívül)



Következmények az EU-ban gyártó gyógyszergyártókra nézve:

A szabadalommal nem védett piacok ellátásában az EU-ban 
gyártók versenyhátrányban vannak a nem EU-s gyártókkal 
szemben (ahol nincs SPC vagy PTE, vagy nem áll fenn 
szabadalom)

Az „1. napi bevezetés” (ún. day 1 launch) kapcsán az EU-ban 
gyártók versenyhátrányban vannak a nem EU-s gyártókkal 
szemben



Forrás: Karin Pramberger (Polpharma Group), Medicines for Europe 14th Legal Affairs Conference, 25.04.2018



Forrás: Medicines for Europe infografika



HARMADIK FEJEZET: 
A JOGALKOTÁS



A BIZOTTSÁG 
KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI  

PARLAMENTNEK, A 
TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI 
GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS 

BIZOTTSÁGNAK ÉS A 
RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Az egységes piac 
továbbfejlesztése: a 

polgárok és vállalkozások 
lehetőségeinek bővítése

(Egységes piaci stratégia)



„Jelentős haladást sikerült elérni a szellemi tulajdon
Európán belüli védelme tekintetében. Ez mindenekelőtt az
egységes szabadalmi rendszer közelmúltbeli
elfogadásának és a védjegyekre vonatkozó uniós
vívmányok korszerűsítésének köszönhető.”

„Európában ma küszöbön áll e szabadalom valósággá
válása és a szakosodott európai szabadalmi bíróság
létrejötte.”



„… el kell oszlatni azokat a bizonytalanságokat, 
amelyek az egységes szabadalom, illetve a nemzeti 
szabadalmak és a kiegészítő oltalmi tanúsítványok 
rendszerének keretében megadott nemzeti 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok (SPC-k) közötti 
viszonyt, valamint az egységes SPC-jogcím 
lehetséges létrehozását övezik.”



Nagyobb biztonság a szabályozott forgalombahozatali
engedélyek hatálya alá tartozó termékeket gyártó iparágak 
számára
Az átláthatóság és a biztonság javítása a gyógyszerek oltalma 

tekintetében
Az új és a generikus/biohasonló gyógyszerek gyártói számára a 

beruházások megvalósításának megkönnyítése
A tagállamok egészségügyi költségvetésének optimalizálása 
A betegek gyógyszerekhez való hozzáférésének javulása



„A Bizottság tanulmányozni fogja a szabadalmak és a 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok oltalmával kapcsolatos 
bizonyos szempontok újrakalibrálásának lehetőségét.”

„Fellépések: […] Szükség szerint további 
intézkedésekről is konzultációt folytat, illetve további 
intézkedéseket is fontolóra vesz és javasol az európai 
szabadalmi rendszer javítása érdekében, különös 
tekintettel a gyógyszeriparra és más olyan iparágakra, 
amelyek termékei szabályozott forgalombahozatali
engedélyek hatálya alá tartoznak.”



 European Parliament legislative 
resolution of 17 April 2019 on the 
proposal for a regulation of the 
European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EC)
No 469/2009 concerning the 
supplementary protection certificate 
for medicinal products
(COM(2018)0317 – C8-0217/2018 –
2018/0161(COD))

 2019. február 20., EU Tanács (Cosmin 
Boiangiu – az Állandó Képviselők 
Bizottságának elnöke):



 Európai Parlament egységes piacra vonatkozó stratégiáról szóló állásfoglalása sürgette a 
Bizottságot, hogy 2019-ig vezessen be és hajtson végre SPC-re vonatkozó mentességet 
(2016. 05. 26.)

 Tanulmány a kiegészítő oltalmi tanúsítványok (SPC), a gyógyszeripari ösztönzők és jutalmak 
gazdasági hatásáról Európában

Copenhagen Economics

(SPC, SPC gyermekgyógyászati meghosszabbítás, adatkizárólagosság, piaci 
kizárólagosság, ritka betegségek gyógyszereinek piaci kizárólagossága)

 Tanulmány a kiegészítő oltalmi tanúsítványok (SPC) jogi vonatkozásairól az EU-ban

Max Planck Institute for Innovation and Competition

 Bizottság által kezdeményezett nyilvános online konzultáció (2017/2018)
polgárok, generikus gyógyszer gyártók, originális gyógyszer gyártók, 
szabadalommal foglalkozó szakemberek/hatóságok, egészségügyi 
hatóságok/betegcsoportok, kereskedelmi/ipari hatóságok



MPI 17/33. javaslat:

 a mentesség terjedelmét illetően: gyártási mentesség exportra és / 
vagy raktározási célokra

 a nemzeti jogalkotók mérlegelési jogkörébe eső rendelkezés vagy 
közvetlenül alkalmazandó kötelező rendelkezés

 jogosulti oldalról: semmilyen kötelességet nem ró a jogosultra az 
ösztönző/kényszerengedély-szerű megoldás/IP-jogok korlátozása 
kivétel formájában

 óvintézkedések bevezetése az originátorok jogainak és érdekeinek 
védelme érdekében (például a bizonyítási teher differenciált 
elosztása  jogsértés, a címkézési kötelezettség elmulasztása vagy a 
tájékoztatási  követelményeknek való meg nem felelés esetén)



EURÓPAI 
BIZOTTSÁG
2018. 05. 28. 
BRÜSSZEL

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 
A TANÁCS RENDELETE
a gyógyszerek kiegészítő
oltalmi tanúsítványáról szóló 
469/2009/EK rendelet 
módosításáról



 Gyógyszeripar versenyképességének élénkítése

 SPC rendelet „nem szándékolt” következményeinek korrigálása

 Export piacok kiesése + tagállami piacokra való időbeni (azaz az 1. napon történő) belépés          export 
célú gyártási mentesség 

„Ez bizonyos mértékben kezeli az 1. napon való belépés problémáját is: az exportcélokra gyártósort 
létrehozó gyártó könnyen tudja majd az SPC lejártát követően ugyanazt a gyártósort az uniós piac 
gyors ellátására szánt generikus vagy biohasonló gyógyszerek előállítására használni.”

 Pozitív hatás a nemzeti egészségügyi költségvetésekre

 Mentesség kivétel formájában

 Biztosíték, átláthatóság – illetékes iparjogvédelmi hatóság értesítése 
Egyszeri kötelezettség, 28 nap

 Egyedi jelölés

 Az alkalmazás kezdőnapját követően megadott SPC-kre vonatkozik.

„Ez egyértelműséget és jogbiztonságot teremt valamennyi érintett számára.”

 2020-tól kezdődő szabadalmi szakadék



 Gyógyszeripar versenyképességének élénkítése

 SPC rendelet „nem szándékolt” következményeinek korrigálása

 Export piacok kiesése + tagállami piacokra való időbeni (azaz az 1. napon történő) belépés          
export célú gyártási mentesség 

„Ez bizonyos mértékben kezeli az 1. napon való belépés problémáját is: az exportcélokra 
gyártósort létrehozó gyártó könnyen tudja majd az SPC lejártát követően ugyanazt a 
gyártósort az uniós piac gyors ellátására szánt generikus vagy biohasonló gyógyszerek 
előállítására használni.”

 Pozitív hatás a nemzeti egészségügyi költségvetésekre

 Mentesség kivétel formájában

 Biztosíték, átláthatóság – illetékes iparjogvédelmi hatóság értesítése 
Egyszeri kötelezettség, 28 nap

 Egyedi jelölés

 Az alkalmazás kezdőnapját követően megadott SPC-kre vonatkozik.

„Ez egyértelműséget és jogbiztonságot teremt valamennyi érintett számára.”

 2020-tól kezdődő szabadalmi szakadék



 Nyilvános konzultáció 2018. 06. 07.- 07.15. a Bizottság javaslatáról (SZTNH)

 Jogpolitikai kérdések
 Raktározási kivétel
 Export kivétel EU-n belül (MAGYOSZ)
 „Távoli jövő”/már érvényben lévő SPC-kre is (!)
 Hivatali eljárástól független átmeneti rendelkezés

 Működéssel kapcsolatos jogi és technikai kérdések
 A kivételt az 5. cikkbe (A tanúsítvány joghatásai) kell beépíteni, nem a 4. cikkbe 

(Az oltalom tárgya)
 Harmadik ország fogalma (EGT tagállamok státusza)
 Maradék készlet
 Biztosítékok (érzékeny információk: gyártás helye/célország, ellenőrzés/bitorlás 

az elmulasztás, közzététel módja/díja/elmaradásának jogkövetkezménye



 Harmadik ország – EU-n kívüli ország
 Értesítés: 3 hónap
 Értesítés közvetlenül az SPC jogosult felé
 Az SPC jogosult felé történő értesítés nem tartalmazhat bizalmas vagy üzleti 

szempontból érzékeny információt
 Változás esetén új értesítés
 SPC jogosult által használt védett elnevezés helyett INN
 Nem kell megadni a FHE számát
 Előírt űrlap
 Alapszabadalom lejárta 2023. január 1.



 Raktározási kivétel SPC utolsó 2 évében (GYGYH)
 Értesítés: 2 hónap
 A gyártás pontos helyét nem kell megadni, csak a tagállamot kell 

megnevezni
 Az IP hivatalnak csak az SPC számát kell közzétennie
 Definiálásra került a „gyártó”
 Alapszabadalom lejárta 2021. január 1. VAGY 

a rendelet hatálybalépése után tett SPC bejelentés
 A kivételt az 5. cikkbe (A tanúsítvány joghatásai) kell beépíteni, nem a 4. 

cikkbe (Az oltalom tárgya)
 3 évente SPC rendszer (!) vizsgálata a generikusok piacra lépése és a 

közegészségügy szempontjából 



 Csak export kivétel

 EU export logó a belső és külső csomagolásra

 3 hónapos értesítési határidő
 SPC jogosult értesítése

 A gyártás pontos helyét nem kell megadni, csak a tagállamot kell megnevezni

 Meg kell adni a FHE számát

 Előírt űrlap

 A rendelet hatálybalépése után tett SPC bejelentés VAGY a rendelet hatálybalépésének 
3. évfordulójától azokra is, amelyeket a hatálybalépés előtt jelentettek be, és a rendelet 
hatálybalépése után kezdődik az oltalmi idejük

 5. cikk módosítása 

 Hivatali értesítési díj



 Raktározási kivétel

 Utolsó 6 hónap

Győzelem vagy mégsem?

Medicines for Europe 2019. 02. 14. 

„mélyen sajnáljuk” a raktározási kivétel értesítési kötelezettségét

COREPER: kompromisszumos szöveg 2019. 02. 20.



EURÓPAI PARLAMENT 
2019. 04. 17.

572 IGEN/36 NEM/22 
TARTÓZKODÁS

 5. cikk kerül módosításra [5. cikk (2)]

- Exportkivétel (teljes időtartam) / raktározási kivétel 
(utolsó 6 hónap) 

- Értesítés / hivatal és SPC jogosult felé /3 hónappal 
előre

- Változás esetén új értesítés

- EU logó a külső csomagolásra, és ha lehet, a 
közvetlenre is

- Szerződéses jogviszonyban állók tájékoztatása / 
díjfizetés

 Értesítés [5. cikk (5), (6)]

- Gyártó neve és címe

- Indikáció

- Gyártás/tárolás helye szerinti EU tagállam ill. a 
gyártást megelőző első kapcsolódó cselekmény által 
érintett tagállam (ha van ilyen)

- Export esetén a célországokban érvényes FHE-ek 
száma

- Előírt űrlap



MÁSODIK 
FEJEZET 
MARGÓJÁRA

Avagy a NAGY
változásokhoz idő kell …

a kicsikhez meg még 
több idő kell



 June 2013: EGA renews call for ”manufacturing Bolar” for the EU

 Sep 2013: Position paper on „Advanced manufacturing provision” 
released by EGA

 Nov 2013: Open letter by EGA, letters to Commissioners

 Sep 2014: SPC manufacturing waiver proposal in-line with the CETA 
negotiations

 Oct 2014: Vincente & Simoes study published

 March 2015: EGA press release after Legal Affairs Forum discussions

 April 2015: EGA seminar for EU representatives

 May-June 2015: EGA meetings with Perm Reps

 Sep 2015: IMCO appointed with Single Market Strategy proposal

 Oct 2015: Single Market Strategy consultations started by Commission

 Oct 2015: Council communication mentioning (generic) pharma 
manufacturing issues 



 On 15 March, 2016 MEPs from the IMCO 
committee discussed the tabled amendments to 
the single market strategy. MEPs publicly 
defended the amendments they tabled in favour
of the SPC manufacturing waiver

 April 21, 2016: Vote in Committe on the IMCO 
committee adopted its report on the Single 
Market Strategy. Especially important is 
Amendment  220 by Ildikó Gáll-Pelcz, Daniel 
Dalton, Antonio López-Istúriz White, Carlos 
Coelho

 May 25, 2016: European Parliament adopted in 
Plenary its report on the Single Market Strategy. 
Important point „to introduce … before 2019 an 
SPC manufacturing waiver…”

 EGA amendment text proposal



Charles Rivers Associates study completed 
in No 2017

Open Public Consultation closed on Jan 
2018

Cimmission proposal on 28. May 2018





EGYES KIEMELT 
KÉRDÉSEK

1. Mikortól lesz hatályos a 
módosítás?

2. Milyen (mindegyik?!?) SPC-kre
vonatkozik majd?

3. Akkor ennek retroaktív
joghatása lesz? (Már 
megszerzett jogokat csorbít). 
Hogy lehetséges ez?

4. Ki a „maker”, akire a 
szabályozás vonatkozik?



Rendelet 
hatálybalépését 
követően benyújtott 
SPC bejelentések

1
Az időtartamukat a 
hatálybalépéskor már 
megkezdett SPC-ket 
nem érinti

2
Korábban benyújtott, 
de időtartamukat még 
nem megkezdettek: 3 
évvel a rendelet 
hatályba lépése után

3



EGYES KIEMELT 
KÉRDÉSEK

5. Ha alkalmazni akarom a kivételt, 
kell valamit aktívan tennem?

6. Ha már kivittem a terméket (a 
waiver alapján) 
visszaimportálhatom-e az EU-
ba?

7. Milyen óvintézkedéseket 
(„safeguards”) foglaltak a 
rendeletmódosításba?



EGYES KIEMELT 
KÉRDÉSEK

8. Mi az a notifikációs
kötelezettség?

9. Mit jelent a „due diligence” 
kötelezettsége a gyártónak? 

10. Mit jelent a szövegben a 
„labeling requirements”?

11. Mi a következménye, ha valaki 
megszegi a notifikációs
kötelezettséget vagy a due
diligence kötelezettséget?



VÉGE
KÖSZÖNJÜK

A
FIGYELMET
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