
CM\822205RO.doc PE423.642/REV.IIv04-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

24.6.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0473/2008, adresată de Christoph Klein, de cetățenie germană, 
privind absența acțiunii din partea Comisiei într-o circumstanță referitoare 
la un caz de concurență și impactul dăunător al acestui fapt asupra 
întreprinderii implicate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul menționează că inhalatorul „Broncho-Air” fabricat de întreprinderea sa a fost 
interzis în anul 1995 și că autoritățile germane au informat Comisia de acest lucru în baza 
clauzei de protecție menționate la articolul 8 din Directiva 93/42/CEE privind instrumentele 
medicale. Petiționarul susține că problema a rămas nesoluționată, iar întreprinderea 
producătoare nu a fost consultată. Acesta precizează că răspunsul comisarului Günter 
Verheugen din 20 noiembrie 2007 la întrebarea în scris P-5233/07 adresată de Wolfgang 
Kreissl-Dörfler specifică intenția acestuia de a păstra legătura cu autoritățile germane și de a 
studia în continuare problema. Din moment ce chestiunea este încă nesoluționată și având în 
vedere faptul că petiționarul se află în dificultăți financiare grave ca rezultat al punerii în 
aplicare incorecte a dispozițiilor procedurale ale directivei, acesta apelează la Parlamentul 
European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Din noiembrie 2006, serviciile Comisiei s-au aflat în contact permanent atât cu petiționarul, 
cât și cu autoritățile germane. Au luat foarte în serios problema petiționarului și au acordat o 
atenție deosebită faptului că compania în chestiune este o întreprindere mică pentru care acest 
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produs este foarte important. Serviciile Comisiei au analizat cazul în detaliu, în special sub 
aspectul unei posibile clauze de salvgardare și al unor posibile încălcări ale dreptului 
comunitar de către autoritățile germane. În niciunul din cele două cazuri nu este justificată 
acțiunea comunitară, după cum se va explica pe larg mai jos. Serviciile Comisiei au încercat, 
de asemenea, să faciliteze contactul dintre petiționar și autoritățile germane. Din punctul de 
vedere al serviciilor Comisiei, petiționarul are acum două opțiuni dacă intenționează să 
introducă inhalatorii pe piață: fie să coopereze cu autoritățile germane pentru a furniza 
informații complete, fie să ia măsurile legale corespunzătoare la nivel național.

Cadrul juridic aplicabil în acest caz este Directiva Consiliului 93/42/CEE privind dispozitivele 
medicale. Directiva 93/42/CEE a Consiliului prevede faptul că fabricanții de dispozitive 
medicale de clasa I, cum este cazul inhalatoarelor effecto, pot introduce dispozitivul pe piață 
fără intervenția unui organism notificat sau a unei autorități. Fabricantului îi revine sarcina de 
a declara și de a demonstra prin documentația necesară că dispozitivul său este conform cu 
dispozițiile directivei. Aceasta se referă în special la necesitatea ca dispozitivul să 
îndeplinească standardele de performanță intenționate de către fabricant și necesitatea 
garantării faptului că, efectele secundare ce ar putea rezulta ca urmare a utilizării sale, 
constituie un risc acceptabil în raport cu performanțele presupuse. Astfel, în virtutea acestui 
cadru juridic, sarcina de a dovedi conformitatea și de a aplica corespunzător marcajul CE îi 
revine producătorului. Pentru a se asigura că aceste cerințe sunt respectate, statele membre au 
obligația de a efectua supravegheri ale pieței și de a lua măsurile necesare. Aceste măsuri 
includ în special procedura activării clauzei de salvgardare prevăzută la articolul 8 și măsurile 
prevăzute în articolul 18 în cazul de aplicare necorespunzătoare a marcajului CE. 

În ceea ce privește rolul Comisiei, trebuie notat faptul că aplicarea corectă a directivei în 
cazuri individuale este în primul rând sarcina statelor membre. În general, Comisia nu este 
implicată în evaluarea dispozitivelor medicale individuale și în stabilirea faptului dacă un 
anumit dispozitiv îndeplinește sau nu cerințele directivei. Singurul context în care Comisia se 
implică în astfel de decizii este în cadrul procedurii clauzei de salvgardare sau a procedurilor 
privind încălcarea dreptului comunitar. 

În 2006, când au fost contactate de către petiționar, serviciile Comisiei au trebuit să analizeze 
dacă se aplică unul din cele două cazuri enunțate mai sus și care este calea adecvată de acțiune 
din partea Comisiei. 

Într-o primă instanță, referitor la procedura clauzei de salvgardare, serviciile Comisiei au 
trebuit să hotărască cum să procedeze în legătură cu notificarea anterioară din 1997. Interesul 
declarat al petiționarului, când a contactat Comisia în 2006, a fost găsirea unei soluții care să 
îi permită introducerea pe piață a inhalatorului effecto cât mai repede posibil. Din punctul de 
vedere al serviciilor Comisiei, considerarea notificării din 1997 și analiza acesteia nu au 
reprezentat un mod eficient și fezabil de abordare a lucrurilor. În momentul notificării 
din1997, fabricantul era altul, erau mult mai puține date disponibile, utilizarea dispozitivului 
era definită diferit, iar notificarea era legată de alt ordin de interzicere, nu de cel care 
blochează în prezent comercializarea dispozitivului. Prin urmare, în interesul unei abordări 
eficiente a cazului, serviciile Comisiei au inițiat examinarea situației curente, pe baza noilor 
informații disponibile. 
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Într-o a doua etapă, serviciile Comisiei au trebuit să hotărască dacă, într-adevăr, clauza de 
salvgardare constituia cadrul procedural adecvat. Procedura clauzei de salvgardare se aplică în 
cazul în care un stat membru constată, după introducerea pe piață a unui dispozitiv, că acesta 
poate compromite sănătatea sau siguranța pacienților, utilizatorilor sau a altor persoane. 
Problema identificată aici de autoritățile germane este următoarea: deși dispozitivul ar putea fi 
foarte valoros și ar putea contribui la o mai bună utilizare a produselor medicale, problema 
constă în faptul că fabricantul nu a furnizat suficiente date pentru a demonstra că siguranța 
pacientului este garantată și că performanțele pe care le susține pot fi atinse. Astmul este o 
boală foarte gravă care afectează un număr mare de cetățeni europeni și care trebuie 
monitorizată cu prudență. Produsele medicale în chestiune sunt comercializate în așa numiții 
inhalatori cu doze măsurate (IDM) compuși dintr-un bidon și un muștiuc și sunt autorizate ca 
atare de legislația farmaceutică. Inhalatorii „effecto” ar înlocui muștiucul. Producătorul 
inhalatorilor „effecto” trebuie să furnizeze informații și dovezi privind depozitarea medie a 
produsului medical în plămâni prin utilizarea effecto, precum și efectele secundare ce pot 
rezulta dintr-o eventuală depunere mărită. Sunt elemente esențiale pentru a dovedi că 
utilizarea produsului în condițiile indicate de fabricant este sigură. Este important pentru 
aplicarea corectă a directivei ca statele membre, așa cum s-a întâmplat în cazul de față, să 
verifice prin supravegherea pieței, dacă sunt furnizate suficiente date pentru ca dispozitivul 
medical să fie introdus pe piață. 

În concluzie, nu avem de a face cu un caz de constatare de către autoritățile germane a 
riscurilor pentru sănătate, ci cu un caz în care fabricantul nu a dovedit corespunzător 
conformitatea cu cerințele esențiale ale Directivei 93/42/CEE și prin urmare, nu ar fi trebuit să 
marcheze CE produsul. Aceste situații cad sub incidența articolului 18 din Directiva 
93/42/CEE, conform căruia, statele membre trebuie să ia măsuri împotriva aplicării 
necorespunzătoare a marcajului CE și pot interzice comercializarea dispozitivului respectiv, în 
caz de continuare a nerespectării. În aceste cazuri, nu se impune o decizie a Comisiei în 
conformitate cu articolul 8 al Directivei 93/42/CEE. 

După părerea serviciilor Comisiei, o astfel de poziție nu este fondată doar din punct de vedere 
legal. În același timp, protejează sănătatea publică și permite fabricantului să furnizeze datele 
care lipsesc și, prin urmare, să își poată introduce produsul pe piață în viitor, dacă 
demonstrează respectarea Directivei 93/42/CEE. Dacă măsura ar fi fost justificată în cadrul 
unei clauze de salvgardare, rezultatul ar fi fost excluderea definitivă a inhalatorului effecto de 
pe piața comunitară.

În ceea ce privește posibile proceduri de încălcare a dreptului comunitar, serviciile Comisiei 
au trebuit să analizeze în ce măsură din cazul prezentat reieșea o încălcare a dreptului 
comunitar prin legislația națională sau printr-o continuă aplicare greșită a dreptului comunitar 
de către autoritățile germane. După părerea petiționarului, Comisia ar fi trebuit să ia măsuri 
împotriva Germaniei, în conformitate cu articolul 8, pentru că aceasta nu a înștiințat Comisia 
de interzicerea din mai 2005. Totuși, dat fiind că serviciile Comisiei au ajuns la concluzia că 
în acest caz, cadrul aplicabil este articolul 18 din Directiva 93/42/CEE – și nu articolul 8 – , 
posibilitatea procedurilor de încălcare a dreptului comunitar împotriva Germaniei pentru că nu 
fi înștiințat Comisia de măsurile luate în 2005, a fost respinsă. Serviciile Comisiei au analizat, 
de asemenea, în fond, măsurile luate de autoritățile germane și au ajuns la concluzia că 
evaluarea Germaniei a fost conformă cu dreptul comunitar.   
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La 18 iulie 2007, serviciile Comisiei au trimis analiza detaliată sub formă de scrisoare 
adresată atât autorităților germane, cât și fabricantului. Scopul acestei analize a fost inițial să 
explice de ce serviciile Comisiei nu iau măsuri în conformitate cu articolul 18 și de ce nu iau 
în considerarea posibilitatea inițierii procedurilor de încălcare a dreptului comunitar. Scopul a 
fost, de asemenea, să contribuie la soluționarea rapidă a acestei probleme prin indicarea 
poziției serviciilor Comisiei privind fondul problemei și a punctelor care necesită date 
suplimentare.

În lunile care au urmat, serviciile Comisiei au încercat să faciliteze contactul între petiționar și 
autoritățile germane. Ca urmare, autoritățile germane s-au oferit în august 2007 să îi ofere 
petiționarului un schimb științific sau să furnizeze avizul unui expert. Fabricantul a acceptat 
oferta în noiembrie 2007, iar în ianuarie 2008 a avut loc o întâlnire consultativă. În cadrul 
acestei întâlniri, autoritățile germane au stabilit datele care trebuie încă furnizate de către 
fabricant. 

Concluzii

Serviciile Comisiei s-au întâlnit cu petiționarul în noiembrie 2006 și au fost în contact atât cu 
petiționarul, cât și cu autoritățile germane din august 2006. Petiționarul s-a adresat de mai 
multe ori în scris Președintelui Barroso, vice-președintelui Verheugen și membrilor 
cabinetului său, directorului general Zourek și personalului serviciilor Comisiei. Petiționarul a 
scris și la OLAF. OLAF a analizat informația furnizată și, întrucât afirmațiile nu erau suficient 
susținute, a hotărât să claseze problema ca nerelevantă la 15 aprilie 2008. Petiționarul a fost 
informat cu privire la această hotărâre la 7 mai 2008. În plus, pe 8 octombrie 2008, informația 
inițială furnizată de către petiționar, împreună cu hotărârea de non-caz a OLAF, au fost 
trimise la Secretarul General al Comisie. Situația juridică și poziția serviciilor Comisiei au 
fost explicate în mai multe scrisori petiționarului, precum și în răspunsurile la o scrisoare și o 
întrebare cu solicitare de răspuns scris adresate de către distinsul membru al Parlamentului, 
Kreissl-Dörfler. În mod evident, petiționarul nu este de acord. Totuși, după cum a fost 
explicat anterior, Comisia nu mai are niciun fel de atribuții în acest caz. În decembrie 2007, 
serviciile Comisiei au informat petiționarul că orice corespondență suplimentară pe marginea 
acestui subiect este inutilă în lipsa unor elemente noi substanțiale. 

Din punctul de vedere al serviciilor Comisiei, petiționarul are acum două opțiuni dacă 
intenționează să introducă inhalatorii pe piață: fie să coopereze cu autoritățile germane pentru 
a furniza datele care lipsesc, fie să ia măsurile legale corespunzătoare la nivel național. Se 
pare că petiționarul a ales a doua cale. În cazul în care instanțele naționale consideră că pentru 
judecarea cazului este necesară o decizie asupra unei probleme legate de interpretarea actelor 
Comunității, este prevăzută posibilitatea solicitării unei audieri preliminare la Curtea 
Europeană de Justiție. Aceasta este calea ce trebuie urmată dacă petiționarul face recurs la 
justiție. Așa cum a fost explicat mai sus, serviciile Comisiei au analizat posibilitatea inițierii 
procedurilor de încălcare a dreptului comunitar împotriva Germaniei și au ajuns la concluzia 
că astfel de proceduri nu ar fi justificate. Cu toate acestea, petiționarul are posibilitatea să 
depună o plângere și a fost informat cu privire la această posibilitate încă de la primele 
contacte cu serviciile Comisiei. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009
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La reuniunea Comisiei pentru petiții din 1 septembrie 2009 au fost ridicate două chestiuni: 
notificarea din 1997 privind clauza de salvgardare și datele clinice care trebuie furnizate 
pentru a asigura sănătatea publică.

În ceea ce privește notificarea din 1997, aceasta nu mai era de actualitate pentru că, la vremea 
respectivă, producătorul a recunoscut că sunt necesare date suplimentare și a declarat că nu va
mai reintroduce dispozitivul pe piață până nu vor fi efectuate o serie de studii suplimentare. 
Însuși petiționarul a declarat, prin consilierul său juridic Prof. Dr. von Arnim, într-o scrisoare 
din 18 decembrie 2006 adresată Comisiei, că, la momentul respectiv, procedura nu mai era de 
actualitate din acest motiv și că Comisia nu avea obligația de a continua cercetările în cadrul 
procedurii privind clauza de protecție. În această privință, distribuitorul a adresat autoritățile 
bavareze, la 22 mai 1997, o scrisoare prin care confirma că dispozitivul a fost retras de pe 
piață, că intenționa să întreprindă noi studii, după care să contacteze autoritățile germane din 
nou.  

În ceea ce privește necesitatea de a dispune de mai multe date clinice, în ce măsură este ea 
justificată și în ce fel poate stabili petiționarul de ce anume este nevoie, Comisia a trimis o 
scrisoare petiționarului la 18 iulie 2007. În această scrisoare, Comisia a stabilit în detaliu 
aspectele cu privire la care este nevoie de date suplimentare. Comisia a acordat apoi o mare 
atenție facilitării contactelor între autoritățile germane și petiționar, pentru a stabili modul în 
care aceste date ar putea fi furnizate cel mai bine. În consecință, autoritățile germane au 
specificat ce trebuie făcut în cadrul unui protocol la reuniunea dintre petiționar și autoritățile 
germane. Orice date suplimentare pe care petiționarul le poate deține în prezent trebuie 
transmise autorităților germane.

Opțiunile pe care le are petiționarul, în cazul în care intenționează în continuare să introducă 
dispozitivul pe piață, sunt fie să furnizeze datele lipsă, fie să aștepte rezultatul procedurilor 
juridice aflate în derulare în Germania. 

5. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iunie 2010

Informațiile suplimentare furnizate de petiționar în luna aprilie 2010 se referă la acțiunea 
penală pe care a intentat-o împotriva deputatului în parlamentul Landului Bavaria, precum și 
la o scrisoare deschisă adresată Comisiei pentru petiții a Parlamentului German. Practic, în 
cuprinsul acestor documente petiționarul își reiterează poziția. Documentele nu conțin 
informații noi, care ar reclama observații suplimentare din partea Comisiei.


