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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0473/2008 от Christoph Klein, с германско гражданство, относно 
непредприемането на действия от страна на Комисията във връзка с дело в 
областта на конкуренцията и относно вредните последствия от това за 
съответното дружество

1. Резюме на петицията

 Вносителят на петицията пояснява, че произвежданият от неговото дружество 
инхалатор „Broncho-Air“ е бил забранен през 1995 г. и че Германия съответно е 
информирала Комисията за това съгласно защитните процедури по член 8 от Директива 
93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия. Вносителят на петицията твърди, 
че въпросът не е бил приключен и че дружеството производител никога не е било 
изслушано. Освен това той посочва, че членът на Комисията Günter Verheugen, в свой 
отговор от 20 ноември 2007 г. на въпрос с искане на писмен отговор P-5233/07 от 
Wolfgang Kreissl-Dörfler, е посочил, че Комисията възнамерява да поддържа контакт с 
германските органи и да следи процеса отблизо. Тъй като въпросът все още не е 
приключил и вносителят на петицията, вследствие на неправилното прилагане на 
определените в директивата процедурни разпоредби, се намира в тежко финансово 
състояние, той отправя искане към Европейският парламент да предприеме действия по 
този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

От ноември 2006 г. службите на Комисията са в редовен контакт по този случай с 
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вносителя на петицията, както и с германските органи. Те са приели безпокойствата на 
вносителя на петицията много сериозно и по-специално са взели предвид факта, че 
въпросното дружество е малко предприятие, за което този продукт е много важен. 
Службите на Комисията са анализирали подробно случая, в частност по отношение на 
евентуалната предпазна клауза и евентуални нарушения на правото на Общността от 
германските органи. И в двете отношения няма основание за предприемане на действие 
от Общността, както ще бъде обяснено по-подробно по-долу. Службите на Комисията 
също така се опитаха да улеснят контактите между вносителя на петицията и 
германските органи. От гледна точка на службите на Комисията вносителят на 
петицията разполага понастоящем с две възможности, ако възнамерява да пусне 
продукта („effecto“) на пазара: да си сътрудничи с германските органи за попълване на 
данните или да предприеме съответни правни действия на национално равнище.

Приложимата правна рамка в този случай е Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно 
медицинските изделия. Директива 93/42/ЕИО на Съвета предвижда производителите на 
медицински изделия от клас I, като въпросния продукт, да могат да пуснат изделието на 
пазара без намесата на изрично уведомен орган или орган на управлението. 
Производителят е този, който трябва да обяви и да бъде в състояние да покаже чрез 
съответната документация, че изделието отговаря на разпоредбите на директивата. 
Това засяга в особена степен необходимостта устройството да отговаря на 
експлоатационните характеристики, планирани от производителя, и необходимостта да 
се гарантира, че страничните ефекти в резултат от използването му представляват 
приемлив риск в съпоставка с планираните експлоатационни характеристики. Така, 
съгласно тази правна рамка, задължението за доказване на съответствие и за надлежно 
поставяне на знака на Европейската общност „CE“ е на производителя. За да 
гарантират изпълнението на тези изисквания, държавите-членки са задължени да 
наблюдават пазара и да предприемат необходимите мерки. Тези мерки включват в 
частност защитната процедура по член 8 и мерките по член 18 в случай на 
неправомерно поставен знак на Европейската общност „CE“.

По отношение на ролята на Комисията трябва да бъде отбелязано, че правилното 
прилагане на директивата при отделни случаи е, на първо място, задача на държавите-
членки. Принципно Комисията не участва в оценката на отделни медицински изделия и 
вземането на решения дали определено изделие отговаря на изискванията на 
директивата. Единственият контекст, в който Комисията участва в такива решения, е в 
рамката на  процедура по предпазна клауза или процедура за нарушение.

Поради това, когато вносителят на петицията за пръв път се свързва със службите на 
Комисията през 2006 г., те е трябвало да анализират дали става въпрос за някой от тези 
два случая и какво действие от страна на Комисията е уместно.

Във връзка с процедурата по предпазна клауза службите на Комисията е трябвало, на 
първо място, да решат как да процедират във връзка с по-ранното уведомление от 
1997 г. Изразеният от страна на вносителя на петицията интерес, когато той се свързва 
с Комисията през 2006 г., е да намери решение, което би му разрешило да пусне 
изделието на пазара възможно най-бързо. От гледна точка на службите на Комисията да 
се вземе уведомлението от 1997 г. и да се разгледа само по себе си не представлява 
ефективен и осъществим начин на действие. Към момента на уведомлението от 1997 г. 
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производителят е различен, налице са много по-малко данни, планираното използване 
на изделието е определено по различен начин и уведомлението е във връзка с друга 
забранителна заповед, а не с тази, която спира настоящото пускане на пазара на 
изделието. Поради това, в интерес на ефективното административно обслужване на 
случая, службите на Комисията са пристъпили към работа по настоящото положение 
въз основа на новата налична информация.

На второ място, службите на Комисията е трябвало да решат дали в действителност 
предпазната клауза е била подходящата процедурна рамка. Процедурата по 
предпазната клауза се прилага, когато дадена държава-членка установи, че дадено 
изделие, след като е било пуснато на пазара, може да изложи на риск здравето и/или 
безопасността на пациенти, ползватели или други лица. Установеният в този случай от 
германските органи проблем е следният: въпреки че устройството би могло евентуално 
да бъде много ценно и да допринесе за по-ефективно използване на медицинските 
продукти, проблемът е, че производителят не е предоставил достатъчно данни, които да 
докажат, че е обезпечена безопасността на пациентите и че се постигнати 
експлоатационните характеристики, които той посочва. Астмата е много сериозно 
заболяване, което засяга голям брой европейски граждани и което трябва да бъде 
внимателно наблюдавано. Въпросните медицински продукти се предлагат на пазара в 
така наречените дозиращи инхалатори, състоящи се от съд и мундщук и са разрешени 
като такива съгласно фармацевтичния закон. Изделието „effecto“ би заместило 
оригиналния мундщук. Производителят на изделието следва да предостави 
информация и доказателства за средното отлагане на медицинския продукт в белите 
дробове, което се постига при използване на изделието и, от друга страна, 
въздействието в резултат на предполагаемото увеличено отлагане. Тези елементи са от 
съществено значение, за да бъде показано, че използването на продукта съгласно 
условията, предвидени от производителя, е безопасно. От значение за правилното 
прилагане на директивата е държавите-членки, както се е случило тук, да се уверяват 
чрез наблюдение на пазара в предоставянето на достатъчно данни за медицинското 
изделие, което се пуска на пазара.

В заключение в настоящия случай германските органи не са установили риск за 
здравето, но същевременно производителят не е доказал в достатъчна степен 
съответствие със съществените изисквания на Директива 93/42/ЕИО и в резултат на 
това изделието не би следвало да носи знака на Европейската общност „CE“. Тези 
случаи попадат в обхвата на член 18 от Директива 93/42/ЕИО, съгласно който 
държавите-членки трябва да предприемат мерки срещу неправомерно поставяне на 
знака на Европейската общност „CE“ и могат, ако нарушението продължи, да забранят 
пускането на пазара на въпросното изделие. В тези случаи не се изисква решение на 
Комисията в съответствие с член 8 от Директива 93/42/ЕИО.

Тази позиция, според службите на Комисията, не е просто юридически обоснована. Тя  
защитава освен това общественото здраве и позволява на производителя да предостави 
липсващите данни и съответно в бъдещ момент да пусне своя продукт на пазара, ако 
бъде доказано съответствие с Директива 93/42/ЕИО. Да се счита мярката за обоснована 
в рамките на предпазна клауза, е щяло да доведе до окончателно изключване на 
изделието „effecto“ от пазара на Общността.
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Що се отнася до евентуалната процедура за нарушение, службите на Комисията е 
трябвало да анализират дали представеният случай разкрива нарушение на правото на  
Общността чрез националното право или чрез продължаващо неправилно прилагане на 
правото на Общността от германските органи. Вносителят на петицията е на мнение, че 
Комисията следва да предприеме мерки срещу Германия за това, че не е уведомила 
Комисията за забраната от май 2005 г. съгласно член 8. Въпреки това, при условие че 
службите на Комисията са стигнали до заключението, че член 18 от Директива 
93/42/ЕИО — не член 8 — е приложимата рамка, възможността за процедура за 
нарушение срещу Германия заради несъобщаване на мярката, предприета през 2005 г., 
е изключена. Службите на Комисията са анализирали също така по същество мярката, 
предприета от германските органи, и са стигнали до извода, че германската оценка е в 
съответствие с правото на Общността.

Службите на Комисията са изпратили своя подробен анализ с писмо от 18 юли 2007 г. 
до германските органи и производителя. Целта на този анализ е, на първо място, да 
обясни защо службите на Комисията няма да предприемат мерки по член 8 и защо те не 
разглеждат възможността за образуване на процедура за нарушение. Целта е също така 
да се подпомогне едно бързо решение на този проблем, като се посочи мнението на 
службите на Комисията относно същността на случая и относно това по кои въпроси са 
необходими повече данни.

През следващите месеци службите на Комисията се опитаха да улеснят контактите 
между вносителя на петицията и германските органи. В резултат на това през август 
2007 г. германските органи са предложили на вносителя на петицията научен обмен 
или да предостави експертно становище. Производителят приел предложението през 
ноември 2007 г. и през януари 2008 г. е проведена консултационна среща. На тази 
консултационна среща германските органи са посочили какви данни все още се 
изискват от производителя.

Заключения

Службите на Комисията са се срещнали с вносителя на петицията през ноември 2006 г. 
и са в контакт с вносителя на петицията и германските органи от август 2006 г. 
Вносителят на петицията е отправил различни писма до председателя Barroso, 
заместник-председателя Verheugen и членове на неговия кабинет, генералния директор 
Zourek и персонала на службите на Комисията. Вносителят на петицията е писал и до 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF). OLAF е преценила предоставената 
информация и на 15 април 2008 г. е взела решение поради това, че твърденията не са 
достатъчно обосновани, да класифицира въпроса като недопустим за разглеждане. 
Вносителят на петицията е информиран за това решение на 7 май 2008 г. В допълнение 
на 8 октомври 2008 г.  първоначалната информация, предоставена от вносителя на 
петицията, заедно с решението на OLAF за недопустимост са изпратени на генералния 
секретар на Комисията. Правното положение и становището на службите на Комисията 
са обяснени в различни писма до вносителя на петицията, както и в отговори на писмо 
и на въпрос с искане за писмен отговор от многоуважаемия член на Парламента Kreissl-
Dörfler. Ясно е, че вносителят на петицията е несъгласен. Въпреки това, както е 
описано по-горе, на този етап Комисията няма по-нататъшна роля в този случай. 
Поради това през декември 2007 г. службите на Комисията информираха вносителя на 
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петицията, че, освен ако има съществени нови елементи, те не считат продължаването 
на кореспонденцията по този въпрос за ползотворна.

От гледна точка на службите на Комисията сега вносителят на петицията разполага с 
две възможности, ако възнамерява да пусне изделието „effecto“ на пазара: или да си 
сътрудничи с германските органи, като допълни данните, за да докаже, че неговият 
продукт е безопасен, или да предприеме съответни правни действия на национално 
равнище. Изглежда вносителят на петицията е избрал втората възможност. Ако 
националните съдилища счетат, че е необходимо решение по тълкуването на актовете 
на Общността, което да им позволи да постановят решение, е предвидена възможност 
да се поиска преюдициално решение на Съда на Европейските общности. Това е 
правилният начин да се подходи към въпроса, ако вносителят на петицията търси 
съдебна защита на правата си. Както е описано по-горе, службите на Комисията са 
анализирали възможността да се започне процедура за нарушение срещу Германия и са 
стигнали до извода, че такава процедура не би била основателна. Въпреки това 
вносителят на петицията разполага с възможността да внесе жалба и е информиран за 
тази възможност на по-ранен етап в отношенията си със службите на Комисията.


