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Asia: Vetoomus nro 0473/2008, Christoph Klein, Saksan kansalainen, komission 
puutteellisesta toiminnasta kilpailuasiassa ja tämän haitallisista vaikutuksista 
asianomaiseen yritykseen

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että hänen yrityksensä kehittämä "Inhaler Broncho-Air"
-inhalaattori kiellettiin vuonna 1995 ja että Saksan viranomaiset ilmoittivat asiasta komissiolle 
lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY 8 artiklassa tarkoitetun 
suojalausekkeen mukaisesti. Vetoomuksen esittäjä kertoo, ettei asiaa käsitelty koskaan 
loppuun eikä laitetta valmistavaa yritystä kuultu. Hän kertoo, että 20. marraskuuta 2007 
antamassaan vastauksessa Wolfgang Kreissl-Dörflerin kirjalliseen kysymykseen P-5233/07 
komission jäsen Günter Verheugen ilmoitti ottavansa yhteyttä Saksan viranomaisiin ja 
vievänsä asian käsittelyä eteenpäin. Koska asian käsittely on yhä kesken ja koska kyseisen 
direktiivin täytäntöönpanosäännösten virheellinen täytäntöönpano on aiheuttanut 
vetoomuksen esittäjälle vakavia taloudellisia ongelmia, vetoomuksen esittäjä pyytää 
Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. syyskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009.

Komission yksiköt ovat marraskuusta 2006 lähtien olleet säännöllisesti yhteydessä 
vetoomuksen esittäjään sekä Saksan viranomaisiin tämän asian osalta. Ne ovat ottaneet 
vetoomuksen esittäjän huolet hyvin vakavasti ja ovat erityisesti kiinnittäneet huomiota siihen, 
että kyseinen yhtiö on pieni yritys, jolle tämä tuote on hyvin merkittävä. Komission yksiköt 
tutkivat asiaa yksityiskohtaisesti, erityisesti mahdollisen suojalausekkeen näkökulmasta ja 
siitä näkökulmasta, että Saksan viranomaiset ovat mahdollisesti rikkoneet yhteisön 
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lainsäädäntöä. Kummastakaan näkökulmasta yhteisön toimille ei ole perusteita, kuten 
selvitetään jäljempänä yksityiskohtaisemmin. Komission yksiköt ovat myös yrittäneet edistää 
vetoomuksen esittäjän ja Saksan viranomaisten välistä yhteydenpitoa. Komission yksikköjen 
näkökulmasta vetoomuksen esittäjällä on nyt kaksi vaihtoehtoa, jos hän aikoo saattaa tuotteen 
markkinoille: joko tehdä yhteistyötä Saksan viranomaisten kanssa tietojen täydentämiseksi tai 
ryhtyä asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin kansallisella tasolla.

Tässä tapauksessa sovellettava oikeudellinen kehys on lääkinnällisistä laitteista annettu 
neuvoston direktiivi 93/42/ETY. Neuvoston direktiivissä 93/42/ETY säädetään, että 
I luokkaan kuuluvien lääkinnällisten laitteiden, kuten kyseessä olevan laitteen, valmistaja voi 
saattaa laitteen markkinoille ilman ilmoitetun elimen tai viranomaisen puuttumista. 
Valmistajan on ilmoitettava ja voitava osoittaa asianmukaisilla asiakirjoilla, että hänen 
laitteensa vastaa direktiivin säännöksiä. Tämä koskee erityisesti sitä, että laitteen on täytettävä 
valmistajan tarkoittama suorituskyky ja että on varmistettava, että sen käyttämisestä 
aiheutuvat sivuvaikutukset muodostavat hyväksyttävän riskin verrattuna aiottuun 
suorituskykyyn. Joten tämän oikeudellisen kehyksen nojalla todistustaakka 
yhdenmukaisuuden osoittamisesta ja CE-merkinnän asianmukaisesta kiinnittämisestä on 
valmistajalla. Näiden vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden on suoritettava 
markkinoiden valvontaa ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin. Näihin toimenpiteisiin 
kuuluu erityisesti 8 artiklan mukainen suojalauseketta koskeva menettely ja 18 artiklan 
mukaiset toimenpiteet perusteettomasti kiinnitetyn CE-merkinnän osalta. 

Komission aseman osalta on huomautettava, että direktiivin asianmukainen soveltaminen 
yksittäisissä tapauksissa on ensisijaisesti jäsenvaltioiden tehtävä. Komissio ei yleisesti 
osallistu yksittäisten lääkinnällisten laitteiden arviointiin ja päätöksiin siitä, täyttääkö tietty 
laite direktiivin vaatimukset. Komissio osallistuu kyseisiin päätöksiin vain suojalauseketta 
koskevan menettelyn tai rikkomismenettelyjen puitteissa. 

Kun vetoomuksen esittäjä otti ensimmäisen kerran vuonna 2006 yhteyttä komission 
yksiköihin, niiden piti siksi tutkia, sovelletaanko kumpaakaan kyseisistä tapauksista ja mikä 
komission toimi olisi asianmukainen. 

Suojalauseketta koskevan menettelyn osalta komission yksikköjen piti ensin päättää, miten 
edetä edeltävän vuonna 1997 annetun ilmoituksen osalta. Kun vetoomuksen esittäjä otti 
komissioon yhteyttä vuonna 2006, hän ilmoitti, että hän halusi löytää ratkaisun, jonka nojalla 
hän voisi saattaa tuotteen markkinoille mahdollisimman pian. Komission yksikköjen mielestä 
vuoden 1997 ilmoituksen ottaminen esiin ja sen käsittely yksinään ei ollut tehokas ja 
toteuttamiskelpoinen etenemistapa. Vuoden 1997 ilmoituksen antamisen aikaan valmistaja ei 
ollut sama, tietoa oli saatavilla vähemmän, käyttötarkoitus oli määritelty eri tavalla ja ilmoitus 
liittyi eri kieltomääräykseen eikä siihen, jolla estettiin laitteen nykyinen markkinointi. 
Komission yksiköt päättivät siksi käsitellä nykyistä tilannetta uuden saatavilla olevan tiedon 
perusteella, jotta tapausta hallinnoitaisiin tehokkaasti. 

Toisessa vaiheessa komission yksikköjen piti päättää, oliko suojalauseke todella 
asianmukainen menettelykehys. Suojalauseketta koskevaa menettelyä sovelletaan, mikäli 
jäsenvaltio toteaa, että laite saattaa markkinoille saattamisen jälkeen vaarantaa potilaiden, 
käyttäjien tai muiden henkilöiden terveyden ja/tai turvallisuuden. Saksan viranomaisten 
määrittelemä ongelma on seuraava: laite saattaisi mahdollisesti olla hyvin arvokas, ja se 
saattaisi edistää lääkkeiden tehokkaampaa käyttöä, mutta ongelma on se, että valmistaja ei ole 
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toimittanut riittävästi tietoja osoittaakseen, että potilasturvallisuus on varmistettu ja että hänen 
ilmoittamansa suorituskyky saavutetaan. Astma on hyvin vakava sairaus, joka vaikuttaa 
moniin EU:n kansalaisiin ja jota on valvottava huolellisesti. Tässä kyseessä olevia 
lääkinnällisiä laitteita markkinoidaan niin kutsuttuihin inhalaatiosumutteisiin, jotka koostuvat 
säiliöstä ja suukappaleesta ja joilla on lääkelainsäädännön mukainen lupa. Laitteella 
korvattaisiin alkuperäinen suukappale. Laitteen valmistajan pitäisi antaa tietoja ja todisteita 
lääkinnällisestä laitteesta aiheutuvasta keskimääräisestä saostumisesta keuhkoihin laitetta 
käytettäessä sekä väitetystä lisääntyneestä saostumisesta johtuvista sivuvaikutuksista. Nämä 
ovat ratkaisevia tekijöitä sen osoittamiseksi, että tuotteen käyttäminen valmistajan antamien 
ohjeiden mukaisesti on turvallista. Direktiivin asianmukaisen soveltamisen kannalta on 
tärkeää, että jäsenvaltiot varmentavat, kuten nyt on tapahtunut, markkinoiden valvonnan 
avulla, että lääkinnällisen laitteen markkinoille saattamiseksi tarjotaan riittävästi tietoa. 

Lopuksi, tässä ei ole kyse siitä, että Saksan viranomaiset olisivat todenneet terveysriskit, vaan 
siitä, että valmistaja ei ollut antanut riittäviä todisteita direktiivin 93/42/ETY olennaisten
vaatimusten täyttämisestä, eikä laitteessa siksi olisi saanut olla CE-merkintää. Nämä tapaukset 
kuuluvat direktiivin 93/42/ETY 18 artiklan soveltamisalaan. Siinä säädetään, että 
jäsenvaltioiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin perusteettomasti kiinnitettyä CE-merkintää 
vastaan ja että jos vaatimustenvastaisuus jatkuu, niiden on kiellettävä kyseisen laitteen 
markkinoille saattaminen. Näissä tapauksissa ei edellytetä direktiivin 93/42/ETY 8 artiklan 
mukaista komission päätöstä. 

Komission yksikköjen mielestä tämä kanta ei ole pelkästään oikeudellisesti perusteltu. Sillä 
myös suojellaan kansanterveyttä ja annetaan valmistajalle mahdollisuus antaa puuttuvat tiedot 
ja siten saattaa tulevaisuudessa tuotteensa markkinoille, jos yhdenmukaisuus 
direktiivin 93/42/ETY kanssa voidaan osoittaa. Mikäli toimenpide olisi katsottu perustelluksi 
suojalausekkeen puitteissa, se olisi johtanut laitteen lopulliseen poistamiseen yhteisön 
markkinoilta.

Mahdollisten rikkomismenettelyjen osalta komission yksikköjen piti tutkia, rikottiinko 
kyseisessä tapauksessa yhteisön lainsäädäntöä kansallisen lainsäädännön nojalla tai Saksan 
viranomaisten soveltaessa yhteisön lainsäädäntöä jatkuvasti väärin. Vetoomuksen esittäjä 
katsoo, että komission olisi pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin Saksaa vastaan, koska se ei 
ilmoittanut komissiolle toukokuun 2005 kiellosta 8 artiklan mukaisesti. Koska komission 
yksiköt kuitenkin tulivat siihen johtopäätökseen, että sovellettava kehys oli 
direktiivin 93/42/ETY 18 artikla – ei 8 artikla – mahdollisuus rikkomismenettelyjen 
aloittamisesta Saksaa vastaan vuonna 2005 toteutetun toimenpiteen ilmoittamatta jättämisen 
takia hylättiin. Komission yksiköt tutkivat myös Saksan viranomaisten toteuttaman 
toimenpiteen sisältöä ja päättelivät, että Saksan arviointi vastasi yhteisön lainsäädäntöä.   

Komission yksiköt lähettivät yksityiskohtaisen tutkimuksensa 18. heinäkuuta 2007 kirjeitse 
Saksan viranomaisille ja valmistajalle. Tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli selittää, 
miksi komission yksiköt eivät ryhtyneet 8 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin ja miksi ne eivät 
harkinneet rikkomismenettelyjen aloittamista. Tarkoituksena oli myös edistää kysymyksen 
nopeaa ratkaisua viittaamalla komission yksikköjen näkemykseen tapauksen ansioista ja 
niihin kohtiin, joista tietoja tarvitaan enemmän.

Seuraavina kuukausina komission yksiköt pyrkivät sitten helpottamaan yhteydenpitoa 
vetoomuksen esittäjän ja Saksan viranomaisten välillä. Sen tuloksena Saksan viranomaiset 
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tarjosivat elokuussa 2007 vetoomuksen esittäjälle tieteellistä keskustelua tai 
asiantuntijalausuntoa. Valmistaja tarttui tähän tarjoukseen marraskuussa 2007, ja 
tammikuussa 2008 järjestettiin kuuleminen. Saksan viranomaiset kertoivat tässä 
kuulemiskokouksessa, mitä tietoja valmistajalta vielä vaadittiin. 

Johtopäätökset

Komission yksiköt tapasivat vetoomuksen esittäjän marraskuussa 2006, ja ne ovat olleet 
yhteydessä vetoomuksen esittäjään ja Saksan viranomaisiin elokuusta 2006 alkaen. 
Vetoomuksen esittäjä on osoittanut erilaisia kirjeitä puheenjohtaja Barrosolle, 
varapuheenjohtaja Verheugenille ja hänen kabinettinsa jäsenille, pääjohtaja Zourekille ja 
komission yksikköjen henkilöstölle. Vetoomuksen esittäjä kirjoitti myös Euroopan 
petostentorjuntavirastoon OLAF:iin. OLAF arvioi toimitetut tiedot ja päätti 
15. huhtikuuta 2008 olla ottamatta asiaa käsiteltäväksi, koska väitteille ei ollut riittävästi 
perusteluja. Vetoomuksen esittäjälle tiedotettiin päätöksestä 7. toukokuuta 2008. 
Vetoomuksen esittäjän alun perin toimittamat tiedot ja OLAF:n päätös käsittelemättä 
jättämisestä toimitettiin lisäksi komission pääsihteeristölle 8. lokakuuta 2008. Oikeudellinen 
tilanne ja komission yksikköjen kanta on selitetty monissa kirjeissä vetoomuksen esittäjälle 
sekä arvoisan parlamentin jäsenen Wolfgang Kreissl-Dörflerin kirjeeseen ja kirjalliseen 
kysymykseen annetuissa vastauksissa. On selvää, että vetoomuksen esittäjä on eri mieltä. 
Kuten edellä on kuvattu, komissiolla ei kuitenkaan ole tässä asiassa enää tehtävää. Komission 
yksiköt tiedottivat siksi joulukuussa 2007 vetoomuksen esittäjälle, että mikäli olennaisia uusia 
tekijöitä ei ole, ne katsovat, että kirjeenvaihto tästä asiasta ei ole enää hyödyllistä. 

Komission yksikköjen näkökulmasta vetoomuksen esittäjällä on nyt kaksi vaihtoehtoa, jos 
hän aikoo saattaa tuotteen markkinoille: joko tehdä yhteistyötä Saksan viranomaisten kanssa 
tietojen täydentämiseksi ja sen osoittamiseksi, että hänen tuotteensa on turvallinen, tai ryhtyä 
asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin kansallisella tasolla. Näyttää siltä, että vetoomuksen 
esittäjä on valinnut toisen vaihtoehdon. Mikäli kansalliset tuomioistuimet katsovat, että 
yhteisön toimien tulkintaa koskevasta kysymyksestä tarvitaan päätös, jotta ne voivat antaa 
tuomion, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta on mahdollista pyytää ennakkopäätöstä. 
Tämä on asianmukainen tapa edetä, jos vetoomuksen esittäjä turvautuu oikeussuojakeinoihin. 
Kuten edellä on kuvattu, komissio yksiköt tutkivat mahdollisuutta aloittaa rikkomismenettelyt 
Saksaa vastaan ja tulivat johtopäätökseen, että kyseisille menettelyille ei ollut perusteluja. 
Vetoomuksen esittäjällä on kuitenkin silti mahdollisuus esittää valitus, ja hänelle on tiedotettu 
tästä mahdollisuudesta aiemmin komission yksikköjen kanssa toteutetun yhteydenpidon 
aikana. 


