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Az Európai Bizottság 2017 májusában piaci hatalommal való visszaélés és az európai
versenyjog megsértése miatt eljárást indított a dél-afrikai Aspen gyógyszergyártó cég
ellen. Margrethe Vestager versenyügyi biztos szerint ez más gyógyszercégek számára
is súlyos üzenetet tartalmaz.
Az Aspen az eljárás következtében 73%-kal csökkentette hat rákellenes gyógyszerének
árát. Így az árak visszaállnak a 2012-es szintre, amikor az Aspen a szabadalmi védelem
lejárta után más cégektől átvette a Chlorambucil, Melphalan, Mercaptopurin, Tioguanin
és Busulfan hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek gyártását. Ezt követően előbb
Németországban, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban és
Svédországban, majd további európai országokban is árakat emelt, esetenként többszáz
százalékkal.
Az Európai Bizottság ezt követően, 2017 májusában eljárást indított az Aspen ellen. A
vizsgálat eredményei szerint a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az Aspen
folyamatosan túl magas nyereséghez jutott. Az árak még a méltányosnak tekinthető
hozamok figyelembevételével is csaknem 300%-kal haladták meg a releváns költségeket,
a termékek szerinti és országok szerinti túlbevétel esetenként különbözött. A Bizottság nem
talált legitim indokot a folyamatosan túl magas nyereségre, mivel az érintett gyógyszerek
szabadalmi védelme 50 éve lejárt, kutatás-fejlesztési költségek tehát fel sem merültek. Az
Aspen minderre azzal érvelt, hogy ezeknek a gyógyszereknek nincs alternatívájuk.
2020 júliusában került nyilvánosságra, hogy a Bizottság nyomásgyakorlása hatott. A cég
már 2019 októberében benyújtotta a most elfogadott ajánlatot. A megállapodás az
árcsökkentés mellett előírja, hogy ezek az árak az elkövetkező tíz évben nem változnak és
már 2019. október 1. óta érvényesek. Az Aspen garantálja továbbá a gyógyszereknek az
elkövetkező öt éven keresztül történő beszállítását, amit az azt követő öt éven keresztül
folytat, vagy más gyártók rendelkezésére bocsátja a gyógyszerek forgalmazási engedélyét.

