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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0473/2008, którą złożył Christoph Klein (Niemcy) w sprawie 
niepodejmowania przez Komisję działań w sprawie dotyczącej konkurencji 
oraz szkodliwego wpływu takiego stanu rzeczy na przedmiotowe 
przedsiębiorstwo

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zaznacza, że produkowany przez jego przedsiębiorstwo inhalator 
„Broncho-Air” został zakazany w 1995 r., a władze niemieckie poinformowały o tym 
Komisję na mocy klauzuli ochronnej określonej w art. 8 dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej 
wyrobów medycznych. Składający petycję utrzymuje, że sprawa nigdy nie została 
zakończona, nie skonsultowano się też z przedsiębiorstwem wytwarzającym rzeczony 
produkt. Składający petycję twierdzi, że w swojej odpowiedzi z dnia 20 listopada 2007 r. na 
pytanie pisemne P-5233/07 skierowane przez Wolfganga Kreissla-Dörflera komisarz Günter
Verheugen zaznaczył, iż zamierza pozostać w kontakcie z władzami niemieckimi i dalej 
rozpatrywać sprawę. Sprawa ta jest nadal otwarta, a na skutek niewłaściwego wdrażania 
przepisów proceduralnych rzeczonej dyrektywy składający petycję ma poważne problemy 
finansowe. Dlatego zwraca się on do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu)..

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Służby Komisji utrzymują w tej sprawie stały kontakt ze składającym petycję, jak 
i z władzami niemieckimi, od listopada 2006 r. Bardzo poważnie potraktowały obawy 
składającego petycję, a ze szczególną uwagą odniosły się do faktu, iż firma, o której mowa, 
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jest niewielkim przedsiębiorstwem, dla którego ów produkt na bardzo duże znaczenie. Służby 
Komisji dokładnie przeanalizowały tę sprawę, w szczególności pod względem ewentualnej 
klauzuli ochronnej i ewentualnych naruszeń prawa wspólnotowego przez władze niemieckie. 
W obu tych względach nie ma powodu do podejmowania działań wspólnotowych, co zostanie 
wyjaśnione w sposób bardziej szczegółowy poniżej. Służby Komisji starały się również 
ułatwić kontakty pomiędzy składającym petycję a władzami niemieckimi. Z punktu widzenia 
służb Komisji składający petycję ma obecnie dwie możliwości, jeżeli zamierza wprowadzić 
inhalator „Effecto” do obrotu: podjąć współpracę z władzami niemieckimi w celu 
uzupełnienia danych albo podjąć stosowne kroki prawne na szczeblu krajowym.

Ramy prawne, które mają zastosowanie w tym przypadku, to dyrektywa Rady 93/42/EWG 
dotycząca wyrobów medycznych. Dyrektywa Rady 93/42/EWG przewiduje, że wytwórcy 
wyrobów medycznych należących do klasy I, takich jak inhalator „Effecto”, mogą 
wprowadzić dany wyrób do obrotu bez interwencji jednostki notyfikowanej lub organu. To 
wytwórca oświadcza i musi być w stanie wykazać na podstawie odpowiedniej dokumentacji, 
że jego wyrób spełnia przepisy dyrektywy. W szczególności odnosi się to do konieczności 
spełnienia przez wyrób parametrów działania przewidzianych przez wytwórcę oraz 
konieczności zagwarantowania, aby skutki uboczne wynikające z jego stosowania były 
zagrożeniem akceptowalnym w odniesieniu do przewidzianego działania wyrobu. Tak więc 
na mocy powyższych ram prawnych ciężar wykazania zgodności oraz należytego 
umieszczenia oznakowania CE spoczywa na wytwórcy. Aby zagwarantować przestrzeganie 
tych wymogów, państwa członkowskie mają obowiązek prowadzenia nadzoru rynku oraz 
podejmowania niezbędnych środków. Środki te obejmują zwłaszcza klauzulę ochronną na 
mocy art. 8 i środki na mocy art. 18 w przypadku bezprawnego umieszczenia oznakowania 
CE. 

Odnośnie do roli Komisji należy zauważyć, że właściwe stosowanie dyrektywy 
w poszczególnych przypadkach należy przede wszystkim do zadań państw członkowskich. 
Komisja co do zasady nie uczestniczy w dokonywaniu oceny pojedynczych wyrobów 
medycznych ani w decyzjach odnoszących się do spełniania wymogów dyrektywy przez dany 
wyrób. Jedyna sytuacja, w której Komisja bierze udział w takich decyzjach, ma miejsce 
w ramach procedury klauzuli ochronnej lub w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego. 

Gdy składający petycję po raz pierwszy zwrócił się do służb Komisji w 2006 r., musiały one 
zatem zbadać, czy miał miejsce którykolwiek z tych dwóch przypadków oraz jakie działanie 
ze strony Komisji było właściwe. 

W odniesieniu do procedury klauzuli ochronnej służby Komisji musiały w pierwszej 
kolejności podjąć decyzję co do sposobu postępowania w związku z wcześniejszą notyfikacją 
z 1997 r. Składający petycję, zwracając się do Komisji w 2006 r., zadeklarował, że jego 
zamiarem jest znalezienie rozwiązania, które pozwoli mu możliwie najszybciej wprowadzić 
inhalator „Effecto” do obrotu. Z punktu widzenia służb Komisji zajęcie się notyfikacją 
z 1997 r. i potraktowanie jej jako samodzielnej nie było skutecznym i rzeczywistym krokiem 
naprzód. W chwili notyfikacji w 1997 r. wytwórca był inny, dostępnych było znacznie mniej 
danych, w inny sposób zdefiniowano przewidziane użycie wyrobu, a notyfikacja odnosiła się 
do innego zakazu, różniącego się od tego, który wstrzymywał obecną sprzedaż wyrobu. 
W dążeniu do skutecznego administracyjnego rozpatrzenia tej sprawy służby Komisji 
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postanowiły zatem odnieść się do obecnej sytuacji na podstawie nowych dostępnych 
informacji. 

Następnie służby Komisji musiały zadecydować, czy klauzula ochronna faktycznie stanowiła 
właściwe ramy proceduralne. Procedura klauzuli ochronnej ma zastosowanie w przypadku 
gdy państwo członkowskie stwierdzi, że wyrób po wprowadzeniu do obrotu może zagrażać 
zdrowiu lub bezpieczeństwu pacjentów, użytkowników lub innych osób. Wskazany przez 
władze niemieckie problem był następujący: chociaż wyrób potencjalnie mógł być bardzo 
wartościowy i przyczynić się do skuteczniejszego stosowania produktów leczniczych, chodzi 
o to, że wytwórca nie dostarczył wystarczających danych niezbędnych do wykazania, że 
zostało zagwarantowane bezpieczeństwo pacjentów, a założone przez niego parametry 
działania są osiągnięte. Astma jest bardzo poważną chorobą, która dotyka znaczną liczbę 
obywateli europejskich oraz wymaga dokładnego monitorowania. Produkty lecznicze, 
o których mowa, są sprzedawane w tzw. inhalatorach ciśnieniowych z dozownikiem (MDI), 
składających się ze zbiornika oraz ustnika, i jako takie są dozwolone przez prawo 
farmaceutyczne. Inhalator „Effecto” miał zmienić pierwotny ustnik. Wytwórca inhalatora 
„Effecto” powinien przedstawić informacje i dowody w kwestii średniej depozycji produktu 
leczniczego w płucach osiąganej podczas używania „Effecto”, a także skutków ubocznych 
wynikających z domniemanej zwiększonej depozycji. Są to elementy niezbędne do 
wykazania, że użycie danego produktu zgodnie z warunkami przedstawionymi przez 
wytwórcę jest bezpieczne. Dla właściwego stosowania dyrektywy istotne jest, aby państwa 
członkowskie, tak jak miało to miejsce w tym przypadku, sprawdzały poprzez nadzorowanie 
rynku, czy dostarczono wystarczające informacje pozwalające na wprowadzenie wyrobu do 
obrotu. 

Podsumowując, nie jest to przypadek, w którym władze niemieckie stwierdziły zagrożenia dla 
zdrowia, lecz w którym wytwórca nie wykazał należycie zgodności z zasadniczymi 
wymogami dyrektywy 93/42/EWG, w wyniku czego nie powinien umieścić na wyrobie 
oznakowania CE. Takie przypadki podlegają art. 18 dyrektywy 93/42/EWG, wedle którego 
państwa członkowskie są zobowiązane podejmować środki przeciwko bezprawnemu 
umieszczeniu oznakowania CE i mogą w przypadku utrzymującego się braku zgodności 
zakazać wprowadzenia do obrotu wyrobu, o którym mowa. Decyzja Komisji zgodnie z art. 8 
dyrektywy 93/42/EWG nie jest w tych przypadkach wymagana. 

Powyższe stanowisko jest zdaniem służb Komisji zasadne nie tylko ze względów prawnych. 
Stanowi ono również ochronę zdrowia publicznego oraz umożliwia wytwórcy dostarczenie 
brakujących danych, a także, w przyszłości, wprowadzenie jego produktu do obrotu, jeżeli 
wykazana zostanie zgodność z dyrektywą 93/42/EWG. Rozpatrywanie środka uzasadnionego 
w ramach klauzuli ochronnej doprowadziłoby do ostatecznego wykluczenia inhalatora 
„Effecto” z rynku Wspólnoty.

Co się zaś tyczy ewentualnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, służby Komisji musiały zbadać, czy przedstawiona sprawa nosiła znamiona 
naruszenia prawa wspólnotowego przez prawo krajowe lub stałe niewłaściwe stosowanie 
prawa wspólnotowego przez władze niemieckie. Składający petycję uważa, że Komisja 
powinna była podjąć środki przeciwko Niemcom za niepowiadomienie Komisji o zakazie 
z maja 2005 r. zgodnie z art. 8. Jednakże zważywszy, że służby Komisji uznały, że mającym 
zastosowanie przepisem jest art. 18 dyrektywy 93/42/EWG – a nie art. 8 – oddalono 
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możliwość wszczęcia przeciwko Niemcom postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego za niepowiadomienie o środku podjętym w 2005 r. 
Służby Komisji przeanalizowały również pod względem merytorycznym środek podjęty przez 
władze niemieckie i uznały, że ocena Niemiec była zgodna z prawem wspólnotowym.   

Pismem z dnia 18 lipca 2007 r. służby Komisji przekazały władzom niemieckim oraz 
wytwórcy swoją szczegółową analizę. Celem owej analizy było przede wszystkim 
wyjaśnienie, dlaczego służby Komisji nie podejmą środków na mocy art. 8 i dlaczego nie 
rozważają wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego. Ponadto celem było także przyczynienie się do szybkiego rozwiązania 
powyższej kwestii poprzez przedstawienie poglądu służb Komisji na temat istoty sprawy oraz 
kwestii wymagających uzupełnienia danych.

W kolejnych miesiącach służby Komisji starały się ułatwić kontakty pomiędzy składającym 
petycję a władzami niemieckimi. W rezultacie władze niemieckie w sierpniu 2007 r. 
zaproponowały składającemu petycję wymianę naukową lub przedstawienie opinii eksperta. 
Wytwórca przyjął tę propozycję w listopadzie 2007 r., i w styczniu 2008 r. odbyło się 
spotkanie konsultacyjne. Podczas tego spotkania władze niemieckie określiły, jakie dane 
pozostają jeszcze do przedłożenia przez wytwórcę. 

Wnioski

Służby Komisji spotkały się ze składającym petycję w listopadzie 2006 r., a od sierpnia 
2006 r. utrzymują kontakt ze składającym petycję i władzami niemieckimi. Składający 
petycję skierował różne pisma do przewodniczącego José Barroso, wiceprzewodniczącego 
Güntera Verheugena i członków jego gabinetu, dyrektora generalnego Heinza Zoureka oraz 
pracowników służb Komisji. Składający petycję skierował również pismo do OLAF-u. OLAF 
dokonał oceny dostarczonych informacji i w dniu 15 kwietnia 2008 r., ze względu na 
niewystarczające uzasadnienie zarzutów, podjął decyzję o uznaniu sprawy za bezzasadną. 
Składającego petycję poinformowano o tej decyzji w dniu 7 maja 2008 r. Ponadto w dniu 
8 października 2008 r. informacje dostarczone przez składającego petycję wraz z decyzją 
OLAF-u o bezzasadności sprawy zostały przekazane sekretarzowi generalnemu Komisji. 
W różnych pismach skierowanych do składającego petycję, jak i w odpowiedziach na pismo 
i pytanie pisemne złożone przez posła do Parlamentu Wolfganga Kreissla-Dörflera, 
wyjaśniona została sytuacja prawna oraz stanowisko służb Komisji. Nie ulega wątpliwości, że 
składający petycję nie podziela tego poglądu. Jednakże, jak zostało przedstawione powyżej, 
na tym etapie rola Komisji w tej sprawie została zakończona. W grudniu 2007 r. służby 
Komisji poinformowały składającego petycję, że o ile nie pojawią się istotne nowe elementy, 
uważają wszelką dalszą korespondencję w tej kwestii za bezcelową. 

Z punktu widzenia służb Komisji składający petycję ma obecnie dwie możliwości, jeżeli 
zamierza wprowadzić inhalator „Effecto” do obrotu: podjąć współpracę z władzami 
niemieckimi w celu uzupełnienia danych, aby wykazać, że produkt jest bezpieczny, albo 
podjąć stosowne kroki prawne na szczeblu krajowym. Zdaje się, że składający petycję wybrał 
drugą możliwość. Jeżeli sądy krajowe uznają, że do wydania przez nie wyroku niezbędna jest 
decyzja w kwestii wykładni aktów prawnych Wspólnoty, istnieje możliwość zwrócenia się do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. 
Jest to właściwym posunięciem, jeżeli składający petycję ma zamiar zastosować środki 
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odwoławcze. Zgodnie z przedstawionym powyżej opisem służby Komisji zbadały możliwość 
wszczęcia przeciwko Niemcom postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego i uznały, że takie postępowanie byłoby nieuzasadnione. Składający petycję 
nadal ma jednak możliwość wniesienia skargi i został o niej poinformowany na początkowym 
etapie kontaktów ze służbami Komisji. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

Na posiedzeniu Komisji Petycji dnia 1 września 2009 r. poruszono dwie sprawy: 
poinformowanie Komisji Europejskiej na mocy klauzuli ochronnej w 1997 r. i dane kliniczne, 
które powinny zostać dostarczone celem zapewnienia zdrowia publicznego.

Co się tyczy poinformowania w 1997 r., uległo ono przedawnieniu, ponieważ producent uznał 
wówczas, że potrzebne są dodatkowe dane i oświadczył, że nie będzie wprowadzał produktu 
z powrotem na rynek do chwili udostępnienia dodatkowych badań. Sam składający petycję dr 
von Arnim oświadczył w skierowanym do Komisji Europejskiej piśmie z dnia 18 grudnia 
2006 r., że wspomniana procedura uległa wówczas przedawnieniu z tego powodu i że 
Komisja Europejska nie powinna kontynuować procedury klauzuli ochronnej. W związku 
z tym dnia 22 maja 1997 r. dystrybutor skierował pismo do władz Bawarii, potwierdzając, że 
produkt nie został wprowadzony na rynek, że powzięto zamiar przeprowadzenia dalszych 
badań i późniejszego ponownego skontaktowania się z władzami Niemiec.

W odniesieniu do potrzeby zgromadzenia dodatkowych danych klinicznych, stopnia 
uzasadnienia tej potrzeby i możliwości jej sprecyzowania przez składającego petycję, 
Komisja Europejska dnia 18 lipca 2007 r. skierowała do składającego petycję pismo. 
W piśmie tym szczegółowo wskazała aspekty wymagające zgromadzenia dodatkowych 
danych. Następnie Komisja Europejska położyła ogromny nacisk na ułatwienie kontaktów 
między władzami Niemiec a składającym petycję w celu ustalenia najlepszego sposobu 
dostarczenia danych. W rezultacie władze Niemiec określiły, co należy zrobić, w protokole 
posiedzenia z udziałem składającego petycję i przedstawicieli władz Niemiec. Wszelkie 
dodatkowe dane, którymi może obecnie dysponować składający petycję, powinny zostać 
udostępnione władzom Niemiec.

Składający petycję może – zakładając, że nadal zamierza wprowadzić produkt na rynek –
dostarczyć brakujące dane lub czekać na wynik trwającego w Niemczech postępowania 
sądowego. 

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24.06.10 r.

Dodatkowe informacje dostarczone przez składającego petycję w kwietniu 2010 r. dotyczą 
postępowań karnych, jakie wszczął on przeciwko jednemu z posłów do parlamentu Bawarii 
oraz listu otwartego do Komisji Petycji parlamentu niemieckiego. W dokumentach tych 
składający petycję zasadniczo podtrzymuje swoje stanowisko. Nie zawierają one nowych 
informacji, które wymagałyby dodatkowych uwag ze strony Komisji.


