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24.6.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0473/2008 dėl Komisijos neveikimo sprendžiant konkurencijos atvejį 
ir dėl žalingo tokio neveikimo poveikio su šiuo atveju susijusiai įmonei, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Christoph Klein  

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad 1995 m. buvo uždrausta naudoti jo įmonės pagamintus 
inhaliatorius „Broncho-Air“ ir kad Vokietijos valdžios institucijos pranešė apie tai Komisijai 
pagal apsaugos išlygą, nustatytą Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų 8 straipsnyje. 
Peticijos pateikėjas tvirtina, kad šis reikalas nebuvo išspręstas ir kad su šio prietaiso įmone 
gamintoja nebuvo konsultuojamasi. Peticijos pateikėjas nurodo, kad Komisijos narys Günter 
Verheugen savo 2007 m. lapkričio 20 d. atsakyme į klausimą raštu Nr. P-5233/07, kurį 
pateikė Wolfgang Kreissl-Dörfler, nurodė, kad ketina palaikyti ryšį su Vokietijos valdžios 
institucijomis ir toliau spręsti šį klausimą. Kadangi šis klausimas dar nėra išspręstas ir 
atsižvelgiant į tai, kad peticijos pateikėjo finansinė padėtis tapo sunki dėl neteisingo 
direktyvos procedūrinių nuostatų įgyvendinimo, peticijos pateikėjas prašo Europos 
Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008. m. rugsėjo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009. m. kovo 20 d.

„Komisijos tarnybos šiuo klausimu palaikė nuolatinį ryšį su peticijos pateikėju ir Vokietijos 
valdžios institucijomis nuo 2006 m. lapkričio mėn. Komisijos tarnybos labai rimtai atsižvelgė 
į peticijos pateikėjo problemas, ypač į tai, kad gamintojas yra mažoji įmonė, kuriai šis 
produktas labai svarbus. Komisijos tarnybos nuodugniai išnagrinėjo šį atvejį, ypač 
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atsižvelgdamos į galimą apsaugos išlygą ir į galimai Vokietijos valdžios institucijų padarytus 
Bendrijos teisės pažeidimus. Abiem aspektais nėra priežasties imtis veiksmų Bendrijos 
lygmeniu, ir apie tai bus išsamiau paaiškinta toliau. Komisijos tarnybos taip pat stengėsi 
skatinti peticijos pateikėjo ir Vokietijos valdžios institucijų bendravimą. Komisijos tarnybų 
nuomone, dabar peticijos pateikėjas turi dvi pasirinkimo galimybes, jeigu jis ketina pateikti 
medicinos prietaisą „Effecto“ rinkai: arba bendradarbiauti su Vokietijos valdžios 
institucijomis ir pateikti joms reikiamus duomenis, arba imtis atitinkamų teisinių veiksmų 
nacionaliniu lygmeniu.

Šiuo atveju taikomas teisinis pagrindas yra Tarybos direktyva 93/42/EEB dėl medicinos 
prietaisų. Tarybos direktyvoje 93/42/EEB nustatoma, kad I klasei priskiriamų medicinos 
prietaisų, tokių kaip „Effecto“, gamintojai gali pateikti savo prietaisą rinkai be notifikuotosios 
įstaigos ar valdžios institucijos įsikišimo. Gamintojas pats deklaruoja ir parodo pateikdamas 
atitinkamus dokumentus, kad jo prietaisas atitinka direktyvos nuostatas. Tai ypač susiję su 
būtinybe užtikrinti, kad prietaisas atitiktų gamintojo nustatytas veikimo charakteristikas, ir 
būtinybe užtikrinti, kad pašalinis poveikis, atsirandantis naudojant prietaisą, būtų priimtinos 
rizikos, palyginti su nustatytomis veikimo charakteristikomis. Taigi pagal šį teisinį pagrindą 
pareiga parodyti prietaiso atitiktį ir teisėtai pažymėti jį CE ženklu tenka gamintojui. 
Siekdamos užtikrinti, kad šių reikalavimų būtų laikomasi, valstybės narės privalo vykdyti 
rinkos priežiūrą ir imtis būtinų priemonių. Tokios priemonės apima apsaugos išlygos 
procedūrą pagal 8 straipsnį ir priemonę, nustatytą 18 straipsnyje, jeigu prietaisas buvo 
neteisėtai pažymėtas CE ženklu. 

Dėl Komisijos vaidmens nuvo pažymėta, kad tinkamas direktyvos taikymas konkrečiais 
atvejais pirmiausia yra valstybių narių pareiga. Paprastai Komisija nedalyvauja vertinant 
pavienius medicinos prietaisus ir priimant sprendimą dėl jų atitikties direktyvos 
reikalavimams. Komisija dalyvauja priimant tokius sprendimus tik tuo atveju, kai yra pradėta 
apsaugos išlygos taikymo procedūra arba pažeidimo procedūra. 

Peticijos pateikėjas pirmą kartą kreipėsi į Komisijos tarnybas 2006 m., todėl tuo metu 
Komisijos tarnybos turėjo išnagrinėti, ar Komisija galėjo taikyti kurią nors iš šių dviejų 
procedūrų ir kuri iš jų galėjo būti tinkamiausia. 

Dėl apsaugos išlygos taikymo procedūros Komisijos tarnybos pirmiausia turėjo nuspręsti, 
kokių veiksmų reikėtų imtis dėl pirmesnio 1997 m. pranešimo. Bendraudamas su Komisija 
2006 m., peticijos pateikėjas pareiškė norįs surasti sprendimą, leisiantį jam kuo greičiau 
pateikti rinkai prietaisą „Effecto“. Komisijos tarnybų nuomone, imtis 1997 m. pranešimo ir 
traktuoti jį atskirai nebuvo veiksmingas ir tikslingas būdas judėti pirmyn. 1997 m. buvo kitas 
gamintojas, turėta daug mažiau duomenų, prietaiso paskirtis buvo visiškai kita ir pranešimas 
buvo susijęs su kitu įsakymu dėl draudimo, o ne su įsakymu, kuriuo dabar draudžiama 
prekiauti prietaisu. Todėl siekdamos užtikrinti veiksmingą šios bylos administracinį 
svarstymą, Komisijos tarnybos pradėjo nagrinėti esamą padėtį remdamosi nauja turima 
informacija. 

Antruoju atveju Komisijos tarnybos turėjo nuspręsti, ar apsaugos išlyga iš tiesų buvo 
tinkamas procedūrinis pagrindas. Apsaugos Išlygos taikymo procedūra pradedama tuo atveju, 
kai valstybė narė nustato, kad rinkai jau pateiktas prietaisas gali kelti pavojų ligonių, prietaiso 
naudotojų ir kitų asmenų sveikatai ir (arba) saugumui. Vokietijos valdžios institucijos nustatė 
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šią problemą: nors prietaisas būtų labai naudingas ir prisidėtų prie veiksmingesnio farmacinių 
produktų naudojimo, gamintojas nepateikė pakankamai duomenų, kurie parodytų, kad 
naudojant prietaisą bus užtikrintas ligonių saugumas ir kad praktiškai jis veiks taip, kaip 
nurodo gamintojas. Astma yra labai rimta liga, ja serga daug Europos piliečių ir ši liga turi 
būti labai atidžiai kontroliuojama. Vaistai nuo astmos parduodami vadinamuosiuose fiksuotų 
dozių inhaliatoriuose (MDI), sudarytuose iš flakono ir kandiklio, ir tai leidžiama daryti pagal 
farmacijos įstatymą. Prietaisas pakeis originalų kandiklį. Gamintojas turėtų pateikti 
informaciją ir įrodymus apie vidutinį vaistų nusėdimą plaučiuose naudojant prietaisą 
„Effecto“ ir apie pašalinį poveikį galimo didesnio nusėdimo atveju. Šie duomenys labai 
svarbūs siekiant parodyti, kad naudoti prietaisą laikantis gamintojo pateiktų nurodymų yra 
saugu. Siekiant užtikrinti tinkamą direktyvos taikymą, svarbu, kad valstybės narės, kaip buvo 
padaryta šiuo atveju, vykdydamos rinkos priežiūrą tikrintų, ar apie prietaisą, kuriuo ketinama 
pradėti prekiauti rinkoje, yra pateikta pakankamai duomenų. 

Baigiant galima daryti išvadą, kad tai ne tas atvejis, kai Vokietijos valdžios institucijos nustatė 
riziką sveikatai, bet atvejis, kai gamintojas nepateikė pakankamai duomenų, įrodančių 
prietaiso atitiktį pagrindiniams Direktyvos 93/42/EEB reikalavimams, ir dėl to prietaisas 
neturėtų būti žymimas CE ženklu. Šiems atvejams taikomas Direktyvos 93/42/EEB 
18 straipsnis, pagal kurį kiekviena valstybė narė privalo imtis priemonių dėl neteisėto 
prietaisų žymėjimo CE ženklu ir turi teisę uždrausti prekiauti svarstomuoju prietaisu, jeigu 
gamintojas toliau nesilaiko reikalavimų. Pagal Direktyvos 93/42/EEB 8 straipsnį šiais atvejais 
nėra reikalaujama, kad Komisija pateiktų sprendimą.

Komisijos tarnybų nuomone, ši pozicija yra ne tik teisiškai pagrįsta.  JI taip pat užtikrina 
visuomenės sveikatos apsaugą ir suteikia galimybę gamintojui pateikti trūkstamus duomenis, 
taigi ir galimybę ateityje prekiauti savo produktu rinkoje, jeigu bus parodyta jo atitiktis 
Direktyvos 93/42/EEB reikalavimams. Jeigu būtų imtasi priemonės pagal apsaugos išlygą, 
prietaisas „Effecto“ būtų neabejotinai pašalintas iš Bendrijos rinkos.

Dėl galimos pažeidimų procedūros Komisijos tarnybos turėjo ištirti, ar nurodytas atvejis 
atskleidžia faktą, kad Vokietijos valdžios institucijos pažeidžia Bendrijos teisės reikalavimus 
taikydamos nacionalinės teisės nuostatas arba nuolat netinkamai taikydamos Bendrijos teisės 
nuostatas. Peticijos pateikėjas mano, kad Komisija dėl Vokietijos turėjo imtis priemonių, nes 
ši nepranešė Komisijai apie 2005 m. gegužės mėn. draudimą pagal 8 straipsnį. Tačiau 
atsižvelgiant į Komisijos tarnybų išvadą, kad šiuo atveju taikomas Direktyvos 93/42/EEB 
18 straipsnis, o ne 8 straipsnis, galimybė pradėti pažeidimo procedūrą prieš Vokietiją dėl to, 
kad ši nepranešė apie 2005 m. draudimo priemonę, buvo atmesta. Komisijos tarnybos taip pat 
nuodugniai išnagrinėjo priemonę, kurios ėmėsi Vokietijos valdžios institucijos, ir priėjo prie 
išvados, kad Vokietijos įvertinimas atitiko Bendrijos teisės reikalavimus.   

Komisijos tarnybos savo išsamią analizę 2007 m. liepos 18 d. raštu pateikė Vokietijos 
valdžios institucijoms ir gamintojui. Ši analizė pirmiausia buvo reikalinga siekiant paaiškinti, 
kodėl Komisijos tarnybos nesiims priemonių pagal 8 straipsnį ir kodėl jos nesvarsto 
galimybės pradėti pažeidimo procedūrą. Taip pat buvo siekiama prisididėti prie greitesnio šio 
klausimo išsprendimo pateikiant Komisijos tarnybų nuomonę dėl šio reikalo esmės ir dėl to, 
kokius papildomus duomenis dar reikia pateikti.

Po to keletą mėnesių Komisijos tarnybos stengėsi paskatinti peticijos pateikėją ir Vokietijos 
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valdžios institucijas bendrauti. Šios pastangos davė rezultatų, ir Vokietijos valdžios 
institucijos 2007 m. rugpjūčio mėn. pasiūlė peticijos pateikėjui pasikeisti nuomonėmis su 
mokslininkais arba pateikti eksperto nuomonę. Gamintojas priėmė šį pasiūlymą 2007 m. 
lapkričio mėn. ir 2008 m. sausio mėn. įvyko konsultacinis susitikimas. Šiame susitikime 
Vokietijos valdžios institucijos nurodė, kokius duomenis dar turi pateikti gamintojas.“ 

Išvados

Komisijos tarnybos susitiko su peticijos pateikėju 2006 m. lapkričio mėn. ir palaikė ryšį su 
peticijos pateikėju ir Vokietijos valdžios institucijomis nuo 2006 m. rugpjūčio mėn. Peticijos 
pateikėjas siuntė laiškus Komisijos pirmininkui J. M. Barroso, pirmininko pavaduotojui 
G. Verheugenui ir jo kabineto nariams, Įmonių ir pramonės generaliniam direktoriui 
H. Zourekui ir Komisijos tarnybų personalui. Peticijos pateikėjas taip pat rašė Kovos su 
sukčiavimu tarnybai (OLAF). OLAF įvertino pateiktą informaciją ir 2008 m. balandžio 15 d. 
priėmė sprendimą, kad šis atvejis negali būti kvalifikuojamas kaip sukčiavimo byla, nes 
pateikti kaltinimai nebuvo pakankamai pagrįsti. Apie šį sprendimą peticijos pateikėjui buvo 
pranešta 2008 m. gegužės 7 d. Be to, pirminė informacija, kurią pateikė peticijos pateikėjas, 
kartu su OLAF sprendimu 2008 m. spalio 8 d. buvo nusiųsta Komisijos generaliniam 
sekretoriui. Teisinė padėtis ir Komisijos tarnybų pozicija buvo išaiškintos įvairiuose raštuose 
peticijos pateikėjui, taip pat atsakyme į Europos Parlamento nario W.  Kreisslop-Dörflerio 
laišką ir jo raštu pateiktą klausimą. Akivaizdu, kad peticijos pateikėjas nesutinka. Tačiau, kaip 
aprašyta pirmiau, Komisijos vaidmuo sprendžiant šį klausimą išsisėmė. Taigi 2007 m. 
gruodžio mėn. Komisijos tarnybos pranešė peticijos pateikėjui nemanančios, kad tolesnis 
susirašinėjimas šiuo klausimu yra naudingas, nebent atsirastų naujų svarbių dalykų. 

Komisijos tarnybų nuomone, dabar peticijos pateikėjas turi dvi pasirinkimo galimybes, jeigu 
jis ketina pateikti medicinos prietaisą „Effecto“ rinkai: arba bendradarbiauti su Vokietijos 
valdžios institucijomis ir pateikti joms reikiamus duomenis, įrodančius, kad jo produktas yra 
saugus, arba imtis atitinkamų teisinių veiksmų nacionaliniu lygmeniu. Peticijos pateikėjas, 
regis, pasirinko antrąją galimybę. Jei nacionaliniai teismai nustatytų, kad priimant sprendimą 
nagrinėjamoje byloje yra būtinas sprendimas dėl Bendrijos teisės aiškinimo, yra numatyta 
galimybė kreiptis į Europos Teisingumo Teismą, kad šis priimtų preliminarų sprendimą. Šis 
būdas yra tinkamas, jeigu peticijos pateikėjas siekia ginti savo teises teisme. Kaip aprašyta 
pirmiau, Komisijos tarnybos išnagrinėjo galimybę pradėti pažeidimo procedūrą prieš 
Vokietiją ir priėjo prie išvados, kad įgaliojimas pradėti tokią procedūra nebūtų duotas. 
Nepaisant to, peticijos pateikėjas dar gali pateikti skundą. Apie šią galimybę Komisijos 
tarnybos jam pranešė pačioje pradžioje.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009. m. lapkričio 20 d.

„Peticijų komiteto 2009 m. rugsėjo 1 d. posėdyje buvo svarstomi du klausimai: 1997 m. 
pranešimas, pateiktas pagal apsaugos išlygą, ir klinikiniai duomenys, kurie turi būti pateikti 
siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą.

Dėl 1997 m. pranešimo. Šiame pranešime pateikta informacija jau pasenusi, nes tuo metu 
gamintojas pripažino būtinybę pateikti papildomus duomenis ir paskelbė neketinantis vėl 
pateikti prietaisą rinkai, nebent bus atlikti papildomi tyrimai. Dr. Peticijos pateikėjas 2006 m. 
gruodžio 18 d. laiške Komisijai pats pareiškė per savo teisinį atstovą universiteto 
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prof. dr. Herbertą von Arnimą, kad dėl šios priežasties procedūra tuo metu negalėjo būti 
taikoma ir kad iš Komisijos nebuvo reikalaujama teikti tolesnių nurodymų dėl apsaugos 
išlygos taikymo procedūros. Prietaiso platintojo laiške Bavarijos valdžios institucijoms, 
atsiųstame 1997 m. gegužės 22 d., buvo patvirtinta, kad prietaisu neprekiaujama, kad 
ketinama atlikti papildomus tyrimus ir tik po to kreiptis į Vokietijos valdžios institucijas. Dėl 
būtinybės pateikti papildomus klinikinius duomenis.  

Dėl to, kokiu mastu ši būtinybė yra pagrįsta, ir kaip peticijos pateikėjas gali nustatyti, kokių 
papildomų duomenų reikia, buvo paaiškinta 2007 m. liepos 18 d. Komisijos rašte peticijos 
pateikėjui. Šiame rašte Komisija išsamiai nurodė, kokiais aspektais reikia pateikti papildomus 
duomenis. Po to Komisija dėjo daug pastangų skatindama Vokietijos valdžios institucijų ir 
peticijos pateikėjo bendravimą, kad būtų nustatyta, kaip geriausiai šiuos duomenis pateikti. 
Taigi šios pastangos davė rezultatų, ir Vokietijos valdžios institucijos susitiko su peticijos 
pateikėju ir susitikimo protokole nurodė, ką reikia padaryti.

Peticijos pateikėjas – jeigu jis ketina pateikti prietaisą rinkai – turi dvi pasirinkimo galimybes: 
pateikti trūkstamus duomenis arba laukti būsimo Vokietijos teismo proceso rezultato.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010. m. birželio 24 d.

„Papildoma 2010 m. balandžio mėn. peticijos pateikėjo informacija yra susijusi su jo pradėta 
baudžiamąja byla prieš Bavarijos žemės parlamentą ir su atviru laišku Vokietijos parlamento 
Peticijų komitetui. Šiuose dokumentuose peticijos pateikėjas iš esmės pakartoja savo poziciją. 
Dokumentuose nėra naujos informacijos, dėl kurios Komisija privalėtų pateikti papildomas 
pastabas.“


