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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0473/2008, του Christoph Klein, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μη λήψη μέτρων από την Επιτροπή όσον αφορά μια υπόθεση ανταγωνισμού και 
τις επιβλαβείς επιπτώσεις της στην ενδιαφερόμενη εταιρεία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι ο εισπνευστήρας «Broncho-Air» που παρήγαγε η εταιρεία του 
απαγορεύθηκε το 1995 και ότι οι γερμανικές αρχές ενημέρωσαν σχετικά την Επιτροπή βάσει 
της ρήτρας διασφάλισης που αναφέρεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το θέμα εκκρεμεί ακόμη και ότι 
δεν ζητήθηκε η γνώμη της εταιρείας που κατασκευάζει τη συσκευή. Επισημαίνει ότι ο 
Επίτροπος Günter Verheugen, στην απάντησή του της 20ής Νοεμβρίου 2007 στη γραπτή 
ερώτηση P-5233/07 του Wolfgang Kreissl-Dörfler, επεσήμανε ότι ο Επίτροπος σκόπευε να 
παραμείνει σε επικοινωνία με τις γερμανικές αρχές και να εξετάσει το θέμα περαιτέρω. 
Δεδομένου ότι το θέμα εξακολουθεί να εκκρεμεί και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι 
ο αναφέρων αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα της εσφαλμένης 
εφαρμογής των διαδικαστικών διατάξεων της οδηγίας, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία για αυτήν την υπόθεση τόσο 
με τον αναφέροντα όσο και με τις γερμανικές αρχές από τον Νοέμβριο του 2006. Έχουν 
λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τους τις ανησυχίες του αναφέροντα και έχουν δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή στο γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία είναι μια μικρή επιχείρηση για την οποία το
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συγκεκριμένο προϊόν είναι πολύ σημαντικό. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέλυσαν
ενδελεχώς την υπόθεση, ιδίως σε ό,τι αφορά την πτυχή μιας ενδεχόμενης ρήτρας διασφάλισης 
και των πιθανών παραβάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας από τις γερμανικές αρχές. Και στις 
δύο περιπτώσεις, δεν συντρέχει λόγος για κοινοτική δράση όπως θα εξηγηθεί 
λεπτομερέστερα κατωτέρω. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν επίσης καταβάλει 
προσπάθειες να διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ του αναφέροντα και των γερμανικών αρχών. 
Κατά την άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής, ο αναφέρων έχει πλέον δύο επιλογές αν 
προτίθεται να διαθέσει το προϊόν στην αγορά: είτε να συνεργαστεί με τις γερμανικές αρχές 
και να συμπληρώσει τα δεδομένα είτε να προβεί στις ενδεικνυόμενες νομικές ενέργειες σε 
εθνικό επίπεδο.

Το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο στην προκειμένη περίπτωση είναι η οδηγία 93/42/ΕΟΚ
του Συμβουλίου περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η οδηγία 93/42/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου προβλέπει ότι οι κατασκευαστές των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατηγορίας
I, όπως το «effectο», μπορούν να διαθέτουν τη συσκευή στην αγορά χωρίς την παρέμβαση 
κοινοποιημένου οργανισμού ή αρχής. Εναπόκειται στον κατασκευαστή να δηλώσει και να 
μπορέσει να καταδείξει μέσω κατάλληλης τεκμηρίωσης ότι η συσκευή του πληροί τις 
προϋποθέσεις της οδηγίας. Αυτό αφορά κυρίως την ανάγκη επίτευξης της επίδοσης της 
συσκευής που προβλέπεται από τον κατασκευαστή και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι 
τυχόν ανεπιθύμητες παρενέργειες δεν συνιστούν κινδύνους απαράδεκτους σε σχέση με τις 
προβλεπόμενες επιδόσεις. Επομένως, στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, η 
ευθύνη απόδειξης της συμμόρφωσης και επίθεσης του σήματος CE βαρύνει τον 
κατασκευαστή. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις, 
τα κράτη μέλη υπέχουν την υποχρέωση να διενεργούν εποπτεία της αγοράς και να λαμβάνουν
τα απαραίτητα μέτρα. Τα μέτρα συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένα τη διαδικασία της ρήτρας 
διασφάλισης βάσει του άρθρου 8 και μέτρα βάσει του άρθρου 18 σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης επίθεσης της σήμανσης CE. 

Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της Επιτροπής, πρέπει να σημειωθεί ότι η ορθή εφαρμογή της οδηγίας 
σε μεμονωμένες περιπτώσεις είναι καταρχάς υπόθεση των κρατών μελών. Η Επιτροπή δεν 
εμπλέκεται γενικά στην αξιολόγηση μεμονωμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και στις 
αποφάσεις σχετικά με το αν μια συγκεκριμένη συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας. 
Το μοναδικό πεδίο εμπλοκής της Επιτροπής σε αυτές τις αποφάσεις είναι στο πλαίσιο 
διαδικασίας ρήτρας διασφάλισης ή διαδικασίας επί παραβάσει. 

Επομένως, όταν ο αναφέρων επικοινώνησε για πρώτη φορά το 2006 με τις υπηρεσίες της 
Επιτροπής, αυτές έπρεπε να εξετάσουν αν ίσχυε κάποια από τις δύο περιπτώσεις και ποια θα 
ήταν η ενδεδειγμένη δράση από πλευράς της Επιτροπής. 

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ρήτρας διασφάλισης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής όφειλαν 
καταρχάς να αποφασίσουν πώς θα προχωρούσαν σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση
του 1997. Το δεδηλωμένο ενδιαφέρον του αναφέροντα όταν επικοινώνησε με την Επιτροπή 
το 2006 ήταν να εξευρεθεί μια λύση η οποία θα του επέτρεπε να διαθέσει το «effectο» στην 
αγορά το συντομότερο δυνατόν. Κατά την άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής, η αποδοχή 
της ενημέρωσης του 1997 και η αντιμετώπισή της ως κάτι το αυτοτελές δεν συνιστούσε
αποδοτικό και εφικτό τρόπο μελλοντικής δράσης. Την περίοδο της ενημέρωσης του 1997, ο 
κατασκευαστής ήταν διαφορετικός, τα διαθέσιμα δεδομένα ήταν πολύ λιγότερα, η χρήση για 
την οποία προοριζόταν η συσκευή προσδιοριζόταν διαφορετικά και η ενημέρωση αφορούσε 
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μια διαφορετική εντολή απαγόρευσης, και όχι αυτή που παρακωλύει τη σημερινή διάθεση της 
συσκευής στην αγορά. Ως εκ τούτου, με στόχο τον αποδοτικό διοικητικό χειρισμό της 
υπόθεσης, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποφάσισαν να εξετάσουν την τρέχουσα κατάσταση 
με βάση τις νέες διαθέσιμες πληροφορίες. 

Κατά δεύτερον, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έπρεπε να αποφασίσουν αν όντως η ρήτρα 
διασφάλισης ήταν το ενδεδειγμένο διαδικαστικό πλαίσιο. Η διαδικασία ρήτρας διασφάλισης 
εφαρμόζεται σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι μια συσκευή, αφού 
διατεθεί στην αγορά, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή/και την ασφάλεια των 
ασθενών, των χρηστών ή άλλων προσώπων. Στην προκειμένη περίπτωση, το πρόβλημα που 
εντοπίστηκε από τις γερμανικές αρχές είναι το εξής: αν και η συσκευή θα μπορούσε 
ενδεχομένως να είναι πολύτιμη και να συμβάλει σε μια πιο αποδοτική χρήση φαρμακευτικών 
προϊόντων, το ζήτημα που τίθεται εν προκειμένω είναι ότι ο κατασκευαστής δεν έχει 
παράσχει επαρκή δεδομένα για να καταδείξει ότι η ασφάλεια των ασθενών είναι 
διασφαλισμένη και ότι οι επιδόσεις τις οποίες επιδιώκει επιτυγχάνονται. Το άσθμα είναι μια 
πολύ σοβαρή ασθένεια που πλήττει μεγάλο αριθμό ευρωπαίων πολιτών και που πρέπει να 
παρακολουθείται επισταμένως. Τα εν λόγω φάρμακα διατίθενται στην αγορά στα 
αποκαλούμενα βαθμονομημένα δοσίμετρα εισπνοής (MDI) που αποτελούνται από ένα 
μεταλλικό δοχείο και ένα ακροστόμιο και εγκρίνονται ως τέτοια σύμφωνα με τη 
φαρμακευτική νομοθεσία. Το «effectο» θα αντικαθιστούσε το αρχικό επιστόμιο. Ο 
κατασκευαστής του «effectο» θα έπρεπε να παρέχει πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με τη μέση διοχέτευση του φαρμάκου στους πνεύμονες που επιτυγχάνεται κατά τη 
χρησιμοποίηση του «effectο», καθώς και για τις παρενέργειες σε περίπτωση αυξημένης 
παροχής φαρμάκου. Πρόκειται για πολύ σημαντικά στοιχεία προκειμένου να καταδειχθεί ότι 
η χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους που παρέχονται από τον κατασκευαστή είναι 
ασφαλής. Προκειμένου για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας, είναι πολύ σημαντικό τα κράτη 
μέλη, όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση, να εξακριβώνουν μέσω της εποπτείας της 
αγοράς ότι παρέχονται επαρκή δεδομένα, για τη διάθεση της ιατρικής συσκευής στην αγορά. 

Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται για μια περίπτωση όπου διαπιστώθηκαν κίνδυνοι υγείας από 
τις γερμανικές αρχές, αλλά για μια περίπτωση κατά την οποία ο κατασκευαστής δεν 
κατέδειξε επαρκώς συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, και ως 
αποτέλεσμα η συσκευή δεν έπρεπε να φέρει την επισήμανση CΕ. Οι περιπτώσεις αυτές 
εμπίπτουν στο άρθρο 18 της οδηγίας 93/42/EΟΚ, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη 
πρέπει να λαμβάνουν μέτρα κατά των αδικαιολόγητων επισημάνσεων CE και μπορούν σε 
περίπτωση μιας συνεχιζόμενης παράβασης, να απαγορεύσουν τη διάθεση στην αγορά της εν 
λόγω συσκευής. Δεν απαιτείται απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας
93/42/EΟΚ σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Η θέση αυτή κατά την άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής δεν ευσταθεί μόνο νομικά. 
Προστατεύει επίσης τη δημόσια υγεία και επιτρέπει στον κατασκευαστή να παράσχει τα 
στοιχεία που λείπουν και επομένως, στο μέλλον, να διαθέσει το προϊόν του στην αγορά αν 
καταδειχθεί η συμμόρφωση με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Εάν  το μέτρο θεωρείτο ότι 
δικαιολογείται στο πλαίσιο μιας ρήτρας διασφάλισης το «effectο» θα αποκλειόταν οριστικά 
από την κοινοτική αγορά.

Όσον αφορά πιθανές διαδικασίες επί παραβάσει, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έπρεπε να 
αναλύσουν αν όντως η υπόθεση που παρουσιάζεται αποκάλυπτε κάποια παραβίαση της 
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κοινοτικής νομοθεσίας μέσω της εθνικής νομοθεσίας ή μέσω μιας συνεχιζόμενης εσφαλμένης
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας από τις γερμανικές αρχές. Ο αναφέρων είναι της 
άποψης ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε λάβει μέτρα κατά της Γερμανίας για τη μη 
κοινοποίηση της απαγόρευσης του Μαΐου 2005 προς την Επιτροπή βάσει του άρθρου 8. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το άρθρο
18 της οδηγίας 93/42/EΟΚ – και όχι το άρθρο 8 – είναι το εφαρμοστέο πλαίσιο, το 
ενδεχόμενο κίνησης διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Γερμανίας για μη κοινοποίηση του 
μέτρου που ελήφθη το 2005 απορρίφθηκε. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέλυσαν επίσης 
ενδελεχώς το μέτρο που έλαβαν οι γερμανικές αρχές και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
γερμανική αξιολόγηση ήταν ευθυγραμμισμένη με την κοινοτική νομοθεσία.   

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής απέστειλαν επίσης τη λεπτομερή τους ανάλυση εγγράφως στις
18 Ιουλίου 2007 προς τις γερμανικές αρχές και προς τον κατασκευαστή. Ο σκοπός της 
συγκεκριμένης ανάλυσης ήταν καταρχάς να εξηγηθεί γιατί οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν θα 
λάμβαναν μέτρα βάσει του άρθρου 8 και γιατί δεν είχαν την πρόθεση να κινήσουν διαδικασία 
επί παραβάσει. Επίσης, να συμβάλουν στην ταχεία διευθέτηση του ζητήματος δίνοντας μια 
ένδειξη για την άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την ουσία της υπόθεσης και 
σε ποια σημεία απαιτούνταν περισσότερα στοιχεία.

Τους επόμενους μήνες, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προσπάθησαν να διευκολύνουν τις 
επαφές μεταξύ του αναφέροντα και των γερμανικών αρχών. Ως αποτέλεσμα, οι γερμανικές 
αρχές προσέφεραν στον αναφέροντα τον Αύγουστο του 2007 μια επιστημονική ανταλλαγή
απόψεων ή την παροχή μιας γνωμάτευσης εμπειρογνώμονα. Ο κατασκευαστής αποδέχθηκε 
την προσφορά τον Νοέμβριο του 2007 και τον Ιανουάριο του 2008 πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση διαβούλευσης. Στη συγκεκριμένη συνάντηση διαβούλευσης, οι γερμανικές αρχές 
διευκρίνισαν ποια δεδομένα απαιτούνται ακόμα από τον κατασκευαστή. 

Συμπεράσματα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής πραγματοποίησαν συνάντηση με τον αναφέροντα τον Νοέμβριο 
του 2006 και διατηρούν επαφή με τον αναφέροντα και τις γερμανικές αρχές από τον 
Αύγουστο του 2006. Ο αναφέρων απέστειλε πολλές επιστολές προς τον Πρόεδρο Barroso, 
τον Αντιπρόεδρο Verheugen και προς μέλη του ιδιαίτερου γραφείου του, στον Γενικό 
Διευθυντή Zourek και σε υπαλλήλους των υπηρεσιών της Επιτροπής. Ο αναφέρων 
απευθύνθηκε επίσης εγγράφως προς την OLAF. Η OLAF αξιολόγησε τις παρασχεθείσες 
πληροφορίες και αποφάσισε, δεδομένου ότι οι ισχυρισμοί δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένοι, 
να θέσει την υπόθεση στο αρχείο στις 15 Απριλίου του 2008. Ο αναφέρων ενημερώθηκε για 
αυτήν την απόφαση στις 7 Μαΐου του 2008. Επιπλέον, στις 8 Οκτωβρίου του 2008, οι αρχικές 
πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων μαζί με την απόφαση της OLAF σχετικά με την 
αρχειοθέτηση της υπόθεσης απεστάλησαν στον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής. Η νομική 
κατάσταση και η θέση των υπηρεσιών της Επιτροπής αναλύθηκαν σε διάφορες περιπτώσεις 
στο πλαίσιο της αλληλογραφίας με τον αναφέροντα, καθώς και στις απαντήσεις σε μια 
επιστολή και σε μια γραπτή ερώτηση από τον αξιότιμο βουλευτή του Κοινοβουλίου Kreissl-
Dörfler. Είναι σαφές ότι ο αναφέρων διαφωνεί. Ωστόσο, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, η 
Επιτροπή δεν έχει να διαδραματίσει κανέναν άλλον ρόλο στο πλαίσιο της παρούσας
υπόθεσης. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 2007, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημέρωσαν τον 
αναφέροντα ότι αν δεν υπήρχαν περαιτέρω νέα ουσιαστικά στοιχεία, δεν θεωρούσαν χρήσιμη 
τη συνέχιση της μεταξύ τους αλληλογραφίας σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. 
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Κατά την άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής, ο αναφέρων έχει πλέον δύο επιλογές αν 
προτίθεται να διαθέσει το effecto στην αγορά: είτε να συνεργαστεί με τις γερμανικές αρχές 
και να συμπληρώσει τα δεδομένα προκειμένου να καταδείξει ότι το προϊόν του είναι 
ασφαλές, είτε να προβεί στις ενδεικνυόμενες νομικές ενέργειες σε εθνικό επίπεδο. Ο 
αναφέρων φαίνεται να έχει επιλέξει τη δεύτερη επιλογή. Σε περίπτωση που τα εθνικά 
δικαστήρια θεωρήσουν ότι προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση είναι απαραίτητη μια 
απόφαση σχετικά με ζήτημα που αφορά την ερμηνεία πράξεων της Κοινότητας, προβλέπεται 
το ενδεχόμενο αίτησης για έκδοση προδικαστικής απόφασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 
Αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί αν ο αναφέρων προσφύγει στη 
δικαιοσύνη. Όπως περιγράφηκε ανωτέρω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέλυσαν το 
ενδεχόμενο κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Γερμανίας και κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες θα ήταν αδικαιολόγητες. Εν τούτοις, ο 
αναφέρων εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα της υποβολής καταγγελίας και έχει ενημερωθεί 
για αυτήν τη δυνατότητα από τις πρώτες του επαφές με τις υπηρεσίες της Επιτροπής.


