
 

 

Sammendrag 
Farmaceutisk forskning og introduktion af nye lægemidler er afgørende for samfundet for at 

understøtte en fortsat forbedring af folkesundheden. For at understøtte den farmaceutiske industri 

blev der i starten af 1990erne indført en EU-forordning vedrørende supplerende  beskyttelsescerti-

fikater (Supplementary Protection Certificates), SPCer, for lægemidler. SPC-systemt giver mulighed for 

op til fem års yderligere eksklusivitet ud over patentets levetid for at kompensere patenthaver for 

forsinkelsen i at bringe et nyt lægemiddel på markedet som følge af den omfattende regulatoriske 

undersøgelsesprocedure, som er nødvendig for at vise det nye produkts kvalitet, ufarlighed og 

effektivitet. 

Formålet med afhandlingen er at analysere og evaluere, hvorvidt SPC-systemet passer til den 

innovation, som finder sted i den farmaceutiske industri i dag. Hypotesen, som er basis for den 

foreliggende afhandling, er, at mens det regulatoriske system og patentsystemet har udviklet sig som 

reaktion på den teknologiske udvikling i de seneste årtier, er SPC-systemet forblevet mere eller mindre 

uændret. Dette kan udfordre SPC-systemet og potentielt forøge risikoen for retsusikkerhed og over- 

eller underbeskyttelse. 

På det tidspunkt, hvor SPC-forordningen blev vedtaget, var fokus i den farmaceutiske industri på små 

molekyler, dvs. veldefinerede molekyler, som blev syntetiseret kemisk eller udvundet fra naturen, og 

SPC-forordningen blev derfor udformet med et tilsvarende fokus. I løbet af de seneste årtier er der 

imidlertid sket en væsentlig udvikling af den farmaceutiske industri. Den foreliggende afhandling 

analyserer og diskuterer, hvorvidt SPC-forordningen, som den fortolkes af EU-domstolen og nationale 

domstole, har fastlagt kriterier eller principper, som tilvejebringer retssikkerhed og tager hensyn til 

samtlige interesser i relation til farmaceutisk innovation inden for to primære teknologiske områder, 

nemlig innovation inden for bioteknologi- og life science-industrien samt innovation baseret på 

sekundær innovation, såsom nye anvendelser af kendte produkter til nye kliniske indikationer. 

Med hensyn til bioteknologi- og life science-industrien fokuserer analysen og diskussionen på 

fastlæggelse af beskyttelsesomfanget for lægemidler baseret på sådan bioteknologisk innovation. På 

basis af den sparsomme retspraksis, som foreligger, ser det ud til, at den kendsgerning, at SPC-

forordningen blev udformet med fokus på små molekyler, fører til manglende klarhed med hensyn til 

de principper eller kriterier, som skal anvendes til fastlæggelse af beskyttelsesomfanget. 

Med hensyn til innovation baseret på sekundær innovation er EU-domstolen vendt tilbage til en 

ordlydsfortolkning af SPC-forordningen efter nogle år med en mere liberal tilgang til sådan innovation. 

EU-domstolen har prioriteret retssikkerhed frem for en mere formålsbaseret fortolkning med hensyn 

til, hvilken innovation SPC-forordningen skulle understøtte, og har dermed effektivt udelukket 

hovedparten, om ikke al sekundær innovation. 

Det foreslås, at det evalueres, hvorvidt den (manglende) SPC-beskyttelse, der kan opnås for sekundær 

innovation, svarer til kravene i farmaceutisk forskning af i dag, hvor efterfølgende medicinske 

anvendelser af kendte forbindelser spiller en signifikant rolle, ikke mindst med den forøgede 

anvendelse af kunstig intelligens og ”big data” i personlig medicin. Såfremt det viser sig, at den 

nuværende retstilstand ikke tager tilstrækkeligt hensyn til alle interesser, anbefales det at ændre SPC-

forordningen gennem lovgivning for at tilgodese udviklingen i den farmaceutiske industri frem for at 

anvende en bred, teleologisk fortolkning af den eksisterende lovgivning. 
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