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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0473/2008 af Christoph Klein, tysk statsborger, om Kommissionens 
manglende opfølgning af en konkurrencesag og de skadelige virkninger heraf for 
den berørte virksomhed

1. Sammendrag

Andrageren forklarer, at det af hans virksomhed markedsførte inhalationsapparat "Inhaler 
Broncho-Air" blev forbudt i 1995, og Tyskland informerede følgelig Kommissionen med 
henblik på indledning af en beskyttelsesprocedure i henhold til artikel 8 i Rådets direktiv 
93/42/EØF om medicinske anordninger. Andrageren hævder, at sagen ikke er blevet afsluttet, 
og at den producerende virksomhed aldrig er blevet hørt. Han påpeger tillige, at kommissær 
Günter Verheugen i sit svar af 20. november 2007 på skriftlig forespørgsel P-5233/07 af 
Wolfgang Kreissl-Dörfler sagde, at Kommissionen ville opretholde kontakt med de tyske 
myndigheder og overvåge sagen nøje. Da sagen stadig er åben, og da andrageren som følge af 
den mangelfulde håndhævelse af de i direktivet fastlagte procedureregler befinder sig i en 
økonomisk katastrofal situation, anmoder han Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Kommissionens tjenestegrene har regelmæssigt været i kontakt med andrageren og med de 
tyske myndigheder angående denne sag siden november 2006. De har taget andragerens 
problemer meget alvorligt og har især taget hensyn til, at den pågældende virksomhed er en 
meget lille virksomhed, for hvem dette produkt er meget vigtigt. Kommissionens 
tjenestegrene har analyseret sagen grundigt, navnlig med hensyn til en mulig 
beskyttelsesklausul og eventuelle overtrædelser af fællesskabslovgivningen begået af de tyske 
myndigheder. Der er ingen grund til indgriben fra Fællesskabets side som følge af nogen af 
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disse aspekter, hvilket også vil blive forklaret nærmere nedenfor. Kommissionens 
tjenestegrene har også forsøgt at lette kontakten mellem andrageren og de tyske myndigheder.
Som Kommissionens tjenestegrene ser det, har andrageren nu to muligheder, hvis han ønsker 
at markedsføre sit produkt: enten at samarbejde med de tyske myndigheder for at 
fuldstændiggøre oplysningerne eller tage de hensigtsmæssige juridiske skridt på nationalt 
plan.

Den gældende juridiske ramme i denne sag er Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om 
medicinsk udstyr. I Rådets direktiv 93/42/EØF hedder det, at producenter af medicinske 
anordninger i klasse I, som inhalationsapparatet, kan markedsføre anordningen uden 
indgriben fra et bemyndiget organ eller en myndighed. Det er op til fabrikanten at afgive 
erklæring om og gennem hensigtsmæssig dokumentation at kunne påvise, at hans anordning 
opfylder direktivets bestemmelser. Dette drejer sig navnlig om kravet om, at anordningen skal 
have den ydeevne, som fabrikanten hævder, og behovet for at sikre, at bivirkningerne ved 
brug af anordningen udgør en acceptabel risiko i forhold til den planlagte ydeevne. I henhold 
til denne juridiske ramme ligger bevisbyrden med hensyn til overholdelse af 
overensstemmelseserklæringerne og behørig CE-mærkning på fabrikanten. For at sikre, at 
disse krav er opfyldt, er medlemsstaterne forpligtet til at udføre markedsovervågning og 
træffe de nødvendige foranstaltninger. Disse foranstaltninger omfatter navnlig 
beskyttelsesklausulproceduren i artikel 8 og foranstaltninger under artikel 18 med hensyn til 
uberettiget CE-mærkning.

Hvad angår Kommissionens rolle skal det bemærkes, at den korrekte anvendelse af direktivet 
i de enkelte tilfælde i første række påhviler medlemsstaterne. Kommissionen inddrages 
generelt ikke i vurderingen af de enkelte medicinske anordninger og beslutninger om, 
hvorvidt en bestemt anordning opfylder direktivets krav eller ej. Kommissionen inddrages 
udelukkende i sådanne beslutninger, hvis der er tale om proceduren for beskyttelsesklausuler 
eller overtrædelsesprocedurer.

Da Kommissionens tjenestegrene første gang blev kontaktet af andrageren i 2006, måtte de 
derfor analysere, hvorvidt nogle af disse to forhold gjorde sig gældende, og hvilke 
foranstaltninger der ville være hensigtsmæssige fra Kommissionens side.

Med hensyn til proceduren for beskyttelsesklausuler skulle Kommissionens tjenestegrene i 
første omgang afgøre, hvordan de skulle reagere i forhold til den første anmeldelse fra 1997. 
Da andrageren kontaktede Kommissionen i 2006, var det med det erklærede formål at finde 
en løsning, der ville give ham mulighed for at markedsføre inhalationsapparatet så hurtigt som 
muligt. Kommissionens tjenestegrene fandt ikke, at det ville være effektivt og muligt at tage 
anmeldelsen fra 1997 op og behandle den separat. På tidspunktet for anmeldelsen i 1997 var 
fabrikanten en anden, der forelå langt færre data, den planlagte anvendelse var defineret
anderledes, og anmeldelsen vedrørte et andet forbud, ikke det, der blokerede for 
markedsføringen af anordningen på nuværende tidspunkt. For at sikre en effektiv 
administrativ behandling af sagen undersøgte Kommissionens tjenestegrene den nuværende 
situation baseret på de nye foreliggende oplysninger.

I anden omgang skulle Kommissionens tjenestegrene beslutte, hvorvidt beskyttelsesklausulen 
udgjorde den korrekte proceduremæssige ramme. Proceduren for beskyttelsesklausulen finder 
anvendelse i tilfælde, hvor en medlemsstat vurderer, at markedsføring af en anordning vil 
udgøre en risiko for sundheden og/eller sikkerheden for patienter, brugere eller andre. De 
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tyske myndigheder har her konstateret følgende problem: Selv om anordningen potentielt kan 
være meget værdifuld og bidrage til en mere effektiv brug af lægemidler, er problemet, at 
fabrikanten ikke har fremlagt tilstrækkelige oplysninger til at godtgøre, at patientsikkerheden 
er garanteret, og at den påståede ydeevne er realistisk. Astma er en meget alvorlig sygdom, 
der rammer et stort antal europæiske borgere, og som skal overvåges nøje. De pågældende 
lægemidler markedsføres i såkaldte dosisinhalatorer, der består af en beholder og et 
mundstykke, og godkendes som sådan i henhold til lægemiddellovgivningen.
Inhalationsapparatet skal erstatte det oprindelige mundstykke. Fabrikanten af 
inhalationsapparatet skulle fremlægge oplysninger om og bevis for den gennemsnitlige 
aflejring af lægemidlet i lungerne, som opnås ved brug af inhalationsapparatet, og om 
bivirkningerne ved den påståede øgede aflejring. Disse oplysninger er vigtige med henblik på 
at påvise, at det er sikkert at anvende produktet i henhold til brugsvejledningen fra 
fabrikanten. Det er vigtigt for den korrekte anvendelse af direktivet, at medlemsstaterne, som 
det er sket her, gennem markedsovervågning kontrollerer, at der fremlægges tilstrækkelige 
data for den medicinske anordning, man ønsker at markedsføre.

Sammenfattende er der ikke tale om en sag, hvor sundhedsrisiciene blev vurderet af de tyske
myndigheder, men en sag, hvor fabrikanten ikke i tilstrækkelig grad har påvist, at 
anordningen var i overensstemmelse med de centrale krav i direktiv 93/42/EØF, og dermed 
ikke burde have CE-mærket anordningen. Disse sager hører under artikel 18 i direktiv
93/42/EØF, hvori det hedder, at medlemsstaterne skal skride ind over for uretmæssig CE-
mærkning og, hvis den manglende overholdelse af bestemmelserne fortsætter, forbyde 
markedsføringen af det pågældende produkt. I disse tilfælde kræves der ingen beslutning fra 
Kommissionens side i henhold til artikel 8 i direktiv 93/42/EØF.

Dette synspunkt er ifølge Kommissionens tjenestegrene ikke bare juridisk korrekt. Det 
beskytter også folkesundheden og giver fabrikanten mulighed for at fremlægge de manglede 
oplysninger og dermed markedsføre sit produkt på et senere tidspunkt, når han kan påvise, at 
direktiv 93/42/EØF er overholdt. Hvis man havde vurderet foranstaltningen i henhold til 
beskyttelsesklausulen, ville inhalationsapparatet være blevet definitivt udelukket fra 
Fællesskabets marked.

Med hensyn til eventuelle overtrædelsesprocedurer skulle Kommissionens tjenestegrene 
analysere, hvorvidt den nationale lovgivning i den pågældende sag ikke havde overtrådt 
fællesskabslovgivningen gennem en vedvarende fejlagtig anvendelse af 
fællesskabslovgivningen fra de tyske myndigheders side. Andrageren mener, at 
Kommissionen skulle være skredet ind over for de tyske myndigheder for manglende 
anmeldelse til Kommissionen af forbuddet fra maj 2005 i henhold til artikel 8. Men eftersom 
Kommissionens tjenestegrene nåede frem til, at artikel 18 i direktiv 93/42/EØF - ikke artikel 8 
- var den relevante ramme, afviste man muligheden for at indlede overtrædelsesprocedurer 
mod de tyske myndigheder for manglende anmeldelse af foranstaltningen fra 2005.
Kommissionens tjenestegrene analyserede ligeledes de tyske myndigheders foranstaltninger 
vedrørende sagens substans og nåede frem til den konklusion, at den tyske vurdering var i 
overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.   

Kommissionens tjenestegrene fremsendte deres detaljerede analyse til de tyske myndigheder 
og fabrikanten i skrivelse af 18. juli 2007. Formålet med denne analyse var i første omgang at 
forklare, hvorfor Kommissionens tjenestegrene ikke havde til hensigt at træffe 
foranstaltninger i henhold til artikel 8, og hvorfor de ikke overvejede at indlede 
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overtrædelsesprocedurer. Formålet var ligeledes at bidrage til en hurtig løsning på dette 
spørgsmål ved at fremlægge Kommissionens tjenestegrenes vurdering af sagens indhold samt 
de punkter, hvor der var behov for flere oplysninger.

I de følgende måneder forsøgte Kommissionens tjenestegrene at lette kontakten mellem 
andrageren og de tyske myndigheder. Som et resultat af dette tilbød de tyske myndigheder i 
august andrageren en udveksling af videnskabelige oplysninger eller at fremlægge en 
ekspertudtalelse. Fabrikanten accepterede dette tilbud i november 2007, og der blev afholdt et 
høringsmøde i januar 2008. Ved denne høring beskrev de tyske myndigheder, hvilke 
oplysninger man stadig manglede at få fra fabrikanten.

Konklusioner

Kommissionens tjenestegrene mødtes med andrageren i november 2006 og har været i 
kontakt med andrageren og de tyske myndigheder siden august 2006. Andrageren har stilet 
diverse skrivelser til Kommissionens formand Barroso, næstformand Verheugen og 
medlemmer af hans kabinet, generaldirektør Zourek og medarbejdere inden for 
Kommissionens tjenestegrene. Andrageren skrev desuden til OLAF. OLAF evaluerede de 
fremlagte oplysninger og besluttede, idet påstandene ikke var tilstrækkeligt underbyggede, at 
klassificere sagen som en ikkesag den 15. april 2008. Andrageren blev underrettet om denne 
beslutning den 7. maj 2008. Den 8. oktober 2008 blev de oprindelige oplysninger fra 
andrageren sammen med OLAF's beslutning om at klassificere sagen som en ikkesag sendt til 
Kommissionens generalsekretær. Den juridiske situation og Kommissionens tjenestegrenes 
holdning er blevet forklaret for andrageren i diverse skrivelser samt i svar på et brev og en 
skriftlig forespørgsel af hr. Kreissl-Dörfler, som er medlem af Europa-Parlamentet. Det er 
tydeligt, at andrageren ikke er enig. Men som beskrevet ovenfor har Kommissionen for 
indeværende ikke nogen yderligere rolle i denne sag. I december 2007 meddelte 
Kommissionens tjenestegrene derfor andrageren, at medmindre der foreligger væsentlige nye 
oplysninger, anser de ikke videre korrespondance om denne sag for formålstjenlig.

Som Kommissionens tjenestegrene ser det, har andrageren nu to muligheder, hvis han ønsker 
at markedsføre sit produkt: enten at samarbejde med de tyske myndigheder for at 
fuldstændiggøre oplysningerne og påvise, at hans produkt er sikkert, eller at tage de 
hensigtsmæssige juridiske skridt på nationalt plan. Andrageren har tilsyneladende valgt den 
anden mulighed. Såfremt de nationale domstole vurderer, at der er behov for en beslutning 
vedrørende fortolkningen af Fællesskabets retsakter, inden de kan afsige dom, foreligger 
muligheden for at anmode De Europæiske Fællesskabers Domstol om en præjudiciel 
afgørelse. Dette er en hensigtsmæssig udvej, hvis ansøgeren ønsker at gå rettens vej. Som 
beskrevet ovenfor analyserede Kommissionens tjenestegrene muligheden for at iværksætte 
overtrædelsesprocedurer mod Tyskland og nåede frem til det resultat, at der ikke var grundlag 
for en sådan procedure. Andrageren har dog stadig mulighed for at indgive en klage og blev 
på et tidligt tidspunkt underrettet om denne mulighed i sine kontakter med Kommissionens 
tjenestegrene."


