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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

24.6.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0473/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Christoph 
Klein, par papildu pasākumu trūkumu no Komisijas puses kādā konkurences lietā 
un par zaudējumiem, kas tāpēc nodarīti uzņēmumam

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs informē, ka viņa uzņēmumā ražotais inhalācijas aparāts „Inhaler 
Broncho-Air” 1995. gadā tika aizliegts un Vācija informēja Komisiju par drošības procedūras 
uzsākšanu saskaņā ar Padomes Direktīvas 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm 8. pantu.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka lieta nav pabeigta un apspriedes ar ražotāju nav 
notikušas. Viņš norāda, ka komisārs Günter Verheugen savā 2007. gada 20. novembra atbildē 
uz Wolfgang Kreissl-Dörfler rakstisko jautājumu P-5233/07 raksta, ka Komisija kontaktēsies 
ar Vācijas varas iestādēm un rūpīgi pārraudzīs lietu. Tā kā lieta joprojām ir atklāta un 
lūgumraksta iesniedzējs direktīvā noteiktās procedūras noteikumu neizpildes dēļ atrodas 
ekonomiski kritiskā stāvoklī, viņš aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 26. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Attiecībā uz šo lietu Komisijas dienestu pārstāvji kopš 2006. gada novembra ir regulāri 
sazinājušies ar lūgumraksta iesniedzēju un Vācijas varas iestādēm. Lūgumraksta iesniedzēja 
jautājumi ir rūpīgi apsvērti, īpaši pievēršot uzmanība tam, ka attiecīgais uzņēmums ir mazs 
uzņēmums, kuram konkrētais ražojums ir ļoti būtisks. Komisijas dienestu pārstāvji šo lietu ir 
rūpīgi analizējuši, jo īpaši ņemot vērā iespējamas drošības klauzulas aspektu un iespējamu 
Kopienas tiesību pārkāpumu, ko īstenojušas Vācijas varas iestādes. Saskaņā ar abiem 
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minētajiem aspektiem Kopiena neredz iemeslu veikt pasākumus, kā skaidrots turpmāk 
dokumentā. Komisijas dienestu pārstāvji ir centušies sekmēt arī lūgumraksta iesniedzēja un 
Vācijas varas iestāžu savstarpējo komunikāciju. Komisijas dienesti uzskata, ka lūgumraksta 
iesniedzējam, ja tas plāno effecto laist tirgū, ir divas iespējas: sadarboties ar Vācijas varas 
iestādēm un pilnīgot datus vai spert atbilstīgus tiesiskos soļus valsts līmenī.

Šajā lietā piemērojamais tiesiskais regulējums ir Padomes Direktīva 93/42/EEK par medicīnas 
ierīcēm. Padomes Direktīva 93/42/EEK paredz, ka I klases medicīnas ierīču, piemēram, 
effecto, ražotāji produktu var laist tirgū bez pilnvarotas iestādes vai varas iestādes atļaujas.
Ražotājs pats ir atbildīgs par ierīces pieteikšanu un tādas atbilstošas dokumentācijas 
nodrošināšanu, kas apliecina attiecīgās ierīces atbilstību direktīvas noteikumiem. Jo īpaši tas 
attiecas uz to, ka ierīcēm ir jādarbojas tā, kā to paredzējis ražotājs, un blaknēm, kas rodas 
sakarā ar ierīces lietošanu, jābūt pieļaujama riska robežās, novērtējot šo risku attiecībā pret 
iecerētajām ierīces funkcijām. Tādējādi saskaņā ar šo tiesisko regulējumu ražotāja pienākums 
ir pierādīt atbilstību un pareizi lietot CE marķējumu. Lai nodrošinātu šo noteikumu izpildi, 
dalībvalstīm ir jāīsteno tirgus uzraudzība un jāveic visi vajadzīgie pasākumi. Viens no šiem 
pasākumiem ir arī drošības klauzulas procedūra, kas ir saskaņā ar 8. pantu, un citi pasākumi, 
kas ir saskaņā ar 18. pantu par neatbilstoši lietotu CE marķējumu.

Attiecībā uz Komisijas lomu jāņem vērā, ka par pareizu direktīvas piemērošanu atsevišķos 
gadījumos, pirmkārt, atbild dalībvalstis. Parasti Komisija nenovērtē atsevišķas medicīnas 
ierīces un nepieņem lēmumus attiecībā uz to, vai konkrētā ierīce atbilst direktīvas 
noteikumiem. Komisija iesaistās šādu lēmumu pieņemšanā vienīgi drošības klauzulas 
procedūras vai pārkāpuma procedūru sakarā.

Tāpēc, kad 2006. gadā lūgumraksta iesniedzējs pirmo reizi vērsās pie Komisijas dienestu 
pārstāvjiem, tiem vajadzēja pārbaudīt, vai šī lieta attiecas uz kādu no iepriekš minētajām 
procedūrām un kā Komisijai vajadzētu rīkoties.

Attiecībā uz drošības klauzulas procedūru Komisijas dienestu pārstāvjiem, pirmkārt, vajadzēja 
lemt par to, kā rīkoties saistībā ar paziņojumu, kas tika saņemts iepriekš 1997. gadā. Vēršoties 
pie Komisijas 2006. gadā, lūgumraksta iesniedzējs galvenokārt vēlējās rast risinājumu tam, kā 
pēc iespējas ātrāk varētu tirgū laist effecto. Komisijas dienestu pārstāvji uzskatīja, ka, uzsākot 
1997. gadā iesniegtā paziņojuma izvērtēšanu, netiktu nodrošināta efektīva un pamatojama 
procesa gaita. Kad paziņojums tika iesniegts 1997. gadā, attiecīgajai ierīcei bija cits ražotājs, 
pieejamie dati bija nepilnīgāki, ierīces paredzamais lietojums tika definēts citādi un 
paziņojums attiecās uz citu aizlieguma rīkojumu, nevis uz to, kā rezultātā ierīces laišana tirgū 
tika liegta šobrīd. Tāpēc, lai lietas administratīvā kārtošana būtu efektīvāka, Komisijas 
dienestu pārstāvji pašreizējo situāciju izvērtēja, pamatojoties uz šobrīd pieejamo informāciju.

Otrkārt, Komisijas dienestu pārstāvjiem vajadzēja lemt par to, vai drošības klauzula tik tiešām 
bija atbilstošākā procesuālā izvēle. Drošības klauzulas procedūra tiek piemērota, ja dalībvalsts 
konstatē, ka ierīce pēc tās laišanas tirgū var apdraudēt pacientu, lietotāju vai citu cilvēku 
veselību un/vai drošību. Šajā gadījumā Vācijas varas iestāžu konstatētā problēma ir šāda: lai 
gan ierīce varētu būt vērtīga un varētu nodrošināt efektīvāku medikamentu izmantojumu, 
ražotājs diemžēl nav sniedzis pietiekamus datus, kas liecinātu par pacientu drošību un to, ka 
ierīce pilda ražotāja apgalvotās funkcijas. Astma ir ļoti nopietna slimība, no kuras cieš daudzi 
Eiropas iedzīvotāji un kuras attīstība ir rūpīgi jākontrolē. Konkrētie medikamenti tiek laisti 
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tirgū tā saucamo dozējošo inhalatoru, ko veido skārda kārba un iemutis, sastāvā, un kā tādi tie 
ir atļauti saskaņā ar tiesību aktiem farmācijas jomā. Effecto paredzēts lietot oriģinālā iemuša 
vietā. Effecto ražotājam vajadzētu sniegt informāciju un pierādījumus par medikamenta vidējo 
nogulsnēšanos plaušās effecto lietošanas laikā, kā arī informēt par blaknēm, kas rodas 
iespējamā nogulsnēšanās palielinājuma dēļ. Šie faktori ir būtiski, lai pierādītu, ka atbilstoši 
ražotāja sniegtajiem nosacījumiem šīs ierīces lietošana ir droša. Nolūkā pareizi piemērot 
direktīvu, ir būtiski, ka, kā tas noticis šajā gadījumā, dalībvalstis, īstenojot tirgus uzraudzību, 
pārbauda, vai attiecībā uz medicīnas ierīcēm, kuras paredzēts laist tirgū, tiek sniegta 
pietiekama informācija.

Tātad šī nav lieta, kurā Vācijas varas iestādes konstatējušas apdraudējumu veselībai, bet gan 
tāda, kurā ražotājs nav sniedzis pietiekamu apliecinājumu tam, ka ierīce atbilst būtiskiem 
Direktīvas 93/42/EEK noteikumiem, kā rezultātā šai ierīcei nevar lietot CE marķējumu. Tas 
atbilst Direktīvas 93/42/EEK 18. panta noteikumiem, saskaņā ar ko dalībvalstu pienākums ir 
veikt pasākumus, lai novērstu neatbilstošu CE marķējuma lietošanu un, ja nepakļaušanās 
turpinās, aizliegt laist tirgū konkrēto ierīci. Šādos gadījumos saskaņā ar Direktīvas 93/42/EEK 
8. pantu Komisijai nav jāpieņem lēmums.

Šādai Komisijas dienestu pozīcijai nav tikai likumīgs pamatojums. Tā aizsargā arī sabiedrības 
veselību, turklāt ļauj ražotājam sagatavot trūkstošos datus, un tādējādi vēlāk attiecīgo ierīci 
laist tirgū ar nosacījumu, ka tiek pierādīta atbilstība Direktīvai 93/42/EEK. Ja uzskatītu, ka 
veikto pasākumu pamato drošības klauzula, effecto tiktu pastāvīgi izslēgts no Kopienas tirgus.

Attiecībā uz iespējamu pārkāpuma procedūru, Komisijas dienestu pārstāvjiem vajadzēja 
pārbaudīt, vai konkrētajā lietā tika pārkāpti Kopienas tiesību akti sakarā ar to, ka tiek īstenoti 
valsts tiesību akti vai Vācijas varas iestādes ilgstoši netaisni piemēro Kopienu tiesību aktus.
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Komisijai bija jāveic pasākumi pret Vāciju par to, ka tā 
nav Komisijai ziņojusi par aizliegumu 2005. gada maijā atbilstoši 8. pantam. Tomēr tā kā 
Komisijas dienestu pārstāvji secināja, ka piemērojamais regulējums ir Direktīvas 93/42/EEK 
18. pants, nevis 8. pants, iespējama pārkāpuma procedūra pret Vāciju par to, ka tā Komisijai 
nav ziņojusi par 2005. gadā veiktajiem pasākumiem, tika noraidīta. Komisijas dienestu 
pārstāvji pēc būtības analizēja Vācijas varas iestāžu veiktos pasākumus un secināja, ka 
Vācijas varas iestāžu novērtējums ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

2007. gada 18. jūlijā Komisijas dienestu pārstāvji gan Vācijas varas iestādēm, gan ražotājam 
nosūtīja vēstuli ar rūpīgi veikto analīzi. Tās mērķis, pirmkārt, bija skaidrot Komisijas dienestu 
izvēli neveikt pasākumus saskaņā ar 8. pantu un neapsvērt pārkāpuma procedūras uzsākšanu.
Analīzes mērķis bija arī sekmēt ātru šīs lietas risinājuma panākšanu, norādot Komisijas 
dienestu viedokli par lietas būtību un pozīcijām, kurām vajadzīgi plašāki dati.

Turpmākajos mēnešos Komisijas dienestu pārstāvji centās sekmēt lūgumraksta iesniedzēja un 
Vācijas varas iestāžu komunikāciju. Tā rezultātā Vācijas varas iestādes lūgumraksta 
iesniedzējam 2007. gada augustā piedāvāja rīkot zinātnisko apmaiņu vai saņemt speciālista 
viedokli. 2007. gada novembrī ražotājs pieņēma piedāvājumu, un 2008. gada janvārī notika 
konsultatīvā sanāksme. Tajā Vācijas varas iestādes noteica, kādi dati ražotājam vēl jāsniedz.

Secinājumi



PE423.642/revIIv04-00 4/5 CM\822205LV.doc

LV                                              Ārējais tulkojums

Komisijas dienestu pārstāvji un lūgumraksta iesniedzējs tikās 2006. gada novembrī, bet jau 
kopš 2006. gada augusta Komisijas dienestu pārstāvji uzturēja kontaktus gan ar lūgumraksta 
iesniedzēju, gan Vācijas varas iestādēm. Lūgumraksta iesniedzējs ir nosūtījis vairākas 
vēstules Komisijas priekšsēdētājam José Manuel Barroso, Komisijas priekšsēdētāja 
vietniekam Günter Verheugen un viņa kabineta locekļiem, ģenerāldirektoram Heinz Zourek 
un Komisijas dienestu darbiniekiem. Lūgumraksta iesniedzējs ir vērsies arī Eiropas Birojā 
krāpšanas apkarošanai (OLAF). OLAF izvērtēja sniegto informāciju un 2008. gada 15. aprīlī 
lēma, ka, tā kā apgalvojumi nav pietiekami pamatoti, šī lieta ir klasificējama kā tāda, kurai 
nav priekšmeta. Par šo lēmumu lūgumraksta iesniedzēju informēja 2008. gada 7. maijā.
Turklāt 2008. gada 8. oktobrī lūgumraksta iesniedzēja sākotnējā iesniegtā informācija un 
OLAF lēmums par lietu, kurai nav priekšmeta, tika nosūtīts Komisijas ģenerālsekretāram. Gan 
tiesiskā situācija, gan Komisijas dienestu viedoklis lūgumraksta iesniedzējam tika skaidrots 
vairākās vēstulēs, kā arī atbildēs uz vēstuli un rakstisku jautājumu, ko iesniedza Parlamenta 
goda biedrs Wolfgang Kreissl-Dörfler. Ir skaidrs, ka lūgumraksta iesniedzējs nepiekrīt.
Tomēr, kā minēts iepriekš dokumentā, šobrīd Komisija šajā lietā vairs neko nevar ietekmēt.
Tāpēc 2007. gada decembrī Komisijas dienestu pārstāvji informēja lūgumraksta iesniedzēju, 
ka, ja lietā nav būtisku jaunu faktoru, Komisijas dienesti jebkādu turpmāku saraksti šajā lietā 
uzskata par nederīgu.

Komisijas dienestu pārstāvji uzskata, ka lūgumraksta iesniedzējam, ja tas plāno effecto laist 
tirgū, ir divas iespējas: sadarboties ar Vācijas varas iestādēm un pilnīgot datus, tādējādi 
pierādot šīs ierīces drošību, vai veikt atbilstīgas tiesiskās darbības valsts līmenī. Šķiet, 
lūgumraksta iesniedzējs ir izvēlējies otro iespēju. Valsts tiesas var lūgt Eiropas Kopienu 
Tiesai prejudiciālu nolēmumu, ja tās uzskata, ka sprieduma pasludināšanai tām vajadzīgs 
lēmums par jautājumu attiecībā uz Kopienas tiesību aktu interpretāciju. Šāds būtu 
piemērotākais veids, kā rīkoties turpmāk, ja lūgumraksta iesniedzējs lūdz tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus. Kā minēts iepriekš dokumentā, Komisijas dienestu pārstāvji ir 
analizējuši iespēju uzsākt pārkāpuma procedūru pret Vāciju un ir secinājuši, ka šādas 
tiesvedības uzsākšanai nav pamata. Tomēr lūgumraksta iesniedzējs joprojām var iesniegt 
sūdzību, par ko Komisijas dienestu pārstāvji viņu jau iepriekš informējuši.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Divi jautājumi tika izvirzīti Lūgumrakstu komitejas sanāksmē 2009. gada 1. septembrī:
paziņojums par drošības klauzulu 1997. gadā un klīniskie dati, kas jāiesniedz, lai nodrošinātu 
sabiedrības veselību.

1997. gada paziņojums ir novecojis, jo ražotājs šobrīd ir atzinis, ka bija nepieciešami papildu 
dati, un paziņoja par ierīces nelaišanu tirgū, kamēr nav pieejami papildu pētījumi.
Lūgumraksta iesniedzējs personīgi ar sava juriskonsulta Univ.-Prof. Dr. von Arnim palīdzību 
savā 2006. gada 18. decembra vēstulē Komisijai paziņoja, ka šobrīd šā iemesla dēļ procedūra 
ir novecojusi un ka Komisijai nav jāturpina sniegt norādījumus par drošības klauzulas 
procedūru. Attiecībā uz šo izplatītājs 1997. gada 22. maijā Bavārijas varas iestādēm nosūtīja 
vēstuli, kurā apstiprināja to, ka ierīce netika laista tirgū un ka bija paredzēts veikt papildu 
pētījumus un pēc tam atkārtoti sazināties ar Vācijas varas iestādēm.



CM\822205LV.doc 5/5 PE423.642/revIIv04-00

                                              Ārējais tulkojums LV

Saistībā ar nepieciešamību pēc turpmākiem klīniskiem datiem, kādā apmērā tā ir pamatota un 
kā lūgumraksta iesniedzējs var noteikt, kas ir nepieciešams, Komisija 2007. gada 18. jūlijā 
lūgumraksta iesniedzējam nosūtīja vēstuli. Šajā vēstulē Komisija detalizēti norādīja, attiecībā 
uz kuriem punktiem nepieciešami papildu dati. Komisija arī pastiprināti uzsvēra kontaktu 
veicināšanu starp Vācijas varas iestādēm un lūgumraksta iesniedzēju, lai noteiktu, kā pēc 
iespējas labāk iesniegt šos datus. Rezultātā Vācijas varas iestādes norādīja, kas jāiekļauj 
lūgumraksta iesniedzēja un Vācijas varas iestāžu sanāksmes protokolā. Jebkādi papildu dati, 
kas šobrīd ir pieejami lūgumraksta iesniedzējam, ir jāiesniedz Vācijas varas iestādēm.

Lūgumraksta iesniedzēja izvēle (viņš joprojām paredz ierīci izvietot tirgū) ir vai nu iesniegt 
šos trūkstošos datus, vai arī gaidīt Vācijā neizlemto juridisko procedūru rezultātus.”

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā

Lūgumraksta iesniedzēja 2010. gada aprīlī sniegtā papildu informācija attiecas uz 
kriminālprocesu, ko viņš ir ierosinājis pret Bavārijas pavalsts parlamenta deputātu, un uz 
atklāto vēstuli Vācijas parlamenta Lūgumraksta komitejai. Šajos dokumentos lūgumraksta 
iesniedzējs būtībā vēlreiz atkārto savu viedokli. Tajos nav jaunas informācijas, kas pieprasītu 
papildu apsvērumus no Komisijas.


