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Tárgy: Christoph Klein, német állampolgár által benyújtott 0473/2008. számú petíció egy 
versenyjogi eset vonatkozásában a Bizottság intézkedéseinek elmulasztásáról, és 
ennek az érintett vállalkozásra kifejtett káros hatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy a vállalkozása által gyártott ‘Broncho-Air’
inhalálót 1995-ben betiltották, és erről a német hatóságok értesítették a Bizottságot az 
orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv 8. cikkében foglalt védzáradék szerint. 
A petíció benyújtója fenntartja, hogy az ügy soha nem került lezárásra és az eszköz 
gyártójával nem konzultáltak. Kiemeli, hogy Günter Verheugen biztos – a Wolfgang Kreissl-
Dörfler által P-5233/07. számon írásban előterjesztett kérdésekre 2007. november 20-án adott 
válaszában – jelezte, hogy szándéka szerint egyrészt a német hatóságokkal kapcsolatban kíván 
maradni, másrészt az ügyet további megfontolás tárgyává kívánja tenni. Mivel az ügyet még 
nem zárták le és az irányelv eljárási szabályainak téves alkalmazása miatt a petíció benyújtója 
súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd, az Európai Parlamenttől várja a szükséges intézkedések 
megtételét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. szeptember 26. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A Bizottság szolgálatai ezzel az üggyel kapcsolatban 2006 novembere óta rendszeres
kapcsolatban állnak a petíció benyújtójával és a német hatóságokkal. Nagyon komolyan 
veszik a petíció benyújtójának aggályait, és külön tekintettel vannak arra, hogy a szóban forgó
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társaság egy kisvállalkozás, amely számára ez a termék igen fontos. A Bizottság szolgálatai 
részletesen elemezték az ügyet, különösen egy lehetséges védzáradék, valamint a közösségi 
jog német hatóságok által történt esetleges megsértése szempontjából. Egyik szempontból 
sincs alapja a közösségi fellépésnek, amint azt az alábbiakban részletesebben is kifejtjük. A 
Bizottság szolgálatai továbbá megpróbálták megkönnyíteni a petíció benyújtója és a német 
hatóságok közötti kapcsolattartást. A Bizottság szolgálatainak véleménye szerint a petíció 
benyújtójának jelenleg két lehetősége van, ha forgalomba kívánja hozni az „effecto” 
elnevezésű terméket: vagy együttműködik a német hatóságokkal az adatok teljessé tétele 
érdekében, vagy nemzeti szinten megfelelő jogi lépéseket tesz.

Ebben az ügyben az alkalmazandó jogi keret az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK 
tanácsi irányelv. A 93/42/EGK tanácsi irányelv kimondja, hogy az I. osztályba tartozó 
orvostechnikai eszközök – mint például az „effecto” – gyártói az eszközt bejelentett
szervezetek vagy hatóság közbeavatkozása nélkül forgalomba hozhatják. A gyártónak kell 
nyilatkoznia arról, és neki kell képesnek lennie megfelelő dokumentációval annak 
bizonyítására, hogy eszköze megfelel az irányelv rendelkezéseinek. Ide tartozik különösen 
annak szükségessége, hogy az eszköz megfeleljen a gyártó által meghatározott működésnek, 
valamint hogy a használatából eredő mellékhatások elfogadható kockázatot képezzenek az 
eszköz rendeltetésszerű működéséhez mérten. Következésképpen e jogi keret alapján a 
megfelelés bizonyításának terhe és az EK-jelölés megfelelő elhelyezése a gyártóra hárul. A 
szóban forgó követelmények teljesítésének biztosítása érdekében a tagállamok kötelesek 
piacfelügyeletet végezni, és megtenni a szükséges intézkedéseket. Ezen intézkedések közé 
tartozik különösen a 8. cikk szerinti védzáradéki eljárás, valamint a 18. cikk szerinti 
intézkedések a hibásan feltüntetett EK-jelölés esetén. 

A Bizottság szerepét illetően meg kell jegyezni, hogy az irányelv egyedi esetekben történő 
megfelelő alkalmazása elsősorban a tagállamok feladata. A Bizottság általában nem vesz részt 
egyes orvostechnikai eszközök értékelésében és az arra vonatkozó határozatokban, hogy egy 
meghatározott eszköz teljesíti-e az irányelv követelményeit. Az egyetlen helyzet, amikor a 
Bizottságot bevonják az ilyen határozatokba, a védzáradéki eljárás vagy a jogsértési eljárások 
keretében áll elő. 

Amikor a petíció benyújtója először felvette a kapcsolatot a Bizottság szolgálataival 2006-
ban, a szolgálatoknak előbb azt kellett elemezniük, hogy e két eset közül bármelyik fennáll-e, 
valamint hogy melyik bizottsági intézkedés volna megfelelő. 

A védzáradéki eljárást illetően a Bizottság szolgálatainak elsőként azt kellett eldönteniük, 
hogyan járjanak el a korábbi, 1997. évi értesítéssel kapcsolatban. A petíció benyújtójának 
kinyilvánított érdeke az volt, amikor 2006-ban felvette a kapcsolatot a Bizottsággal, hogy 
olyan megoldást találjanak, amely lehetővé teszi számára az „effecto” mielőbbi forgalomba 
hozatalát. A Bizottság szolgálatainak véleménye szerint az 1997. évi értesítés újrafelvétele és 
saját jogán történő kezelése nem jelentett hatékony és megvalósítható előremutató utat. Az 
1997. évi értesítés időpontjában a gyártó más volt, sokkal kevesebb adat állt rendelkezésre, 
másképp határozták meg az eszköz rendeltetésszerű használatát, az értesítés pedig egy másik 
tiltási végzésre vonatkozott, és nem arra, amely az eszköz jelenlegi forgalmazását 
megakadályozza. A Bizottság szolgálatai ezért az ügy hatékony adminisztratív kezelése 
érdekében a jelenlegi helyzet kezelésére tértek át, a rendelkezésre álló új információk alapján. 



CM\778159HU.doc 3/5 PE423.642v02-00

HU

A Bizottság szolgálatainak másodsorban azt kellett eldönteniük, hogy valóban a védzáradéki 
eljárás tekinthető-e a megfelelő eljárási keretnek. A védzáradéki eljárást abban az esetben kell 
alkalmazni, ha egy tagállam megállapítja, hogy egy eszköz a forgalomba hozatala után 
esetlegesen veszélyeztetheti a betegek, a felhasználók vagy más személyek egészségét 
és/vagy biztonságát. A német hatóságok által ebben az esetben azonosított probléma a 
következő: noha az eszköz potenciálisan igen értékes lehet és hozzájárulhat a gyógyszerek 
hatékonyabb felhasználásához, a probléma ez esetben az, hogy a gyártó nem szolgáltatott 
elegendő adatot annak szemléltetésére, hogy garantált a betegek biztonsága, és hogy az általa 
állított működés elérhető. Az asztma igen súlyos betegség, amely nagyszámú európai polgárt 
érint, és amely gondos ellenőrzést igényel. A szóban forgó gyógyszerkészítményeket
úgynevezett adagolószelepes inhalációs készülékekben (MDI) forgalmazzák, amelyek egy 
tartályból és egy pipából állnak, és ezeket mint olyat a gyógyszerkészítményekről szóló 
törvények alapján engedélyezik. Az „effecto” az eredeti pipát helyettesítené. Az „effecto”
gyártójának tájékoztatással és bizonyítékkal kell szolgálnia a gyógyszer tüdőben való átlagos 
lerakódásáról, amelyet az „effecto” használatával érnek el, és az állítólagos fokozott 
lerakódásból eredő mellékhatásokról. Ezek alapvető fontosságú elemek annak 
szemléltetéséhez, hogy a termék gyártó által megadott feltételek szerinti megfelelő használata 
biztonságos. Az irányelv megfelelő alkalmazása szempontjából fontos, hogy a tagállamok –
amint az ebben az esetben is történt – piacfelügyelet révén ellenőrizzék, hogy a forgalomba 
hozandó orvostechnikai eszköz tekintetében elegendő adatot biztosítottak-e. 

Összefoglalva, nem olyan esetről van szó, amelyben a német hatóságok egészségügyi 
kockázatokat állapítottak meg, hanem olyan esetről, amelyben a gyártó nem igazolta 
kielégítően a 93/42/EGK irányelv alapvető követelményeinek való megfelelést, és emiatt nem 
szabadott volna EK-jelzést feltüntetnie az eszközön. Ezek az esetek a 93/42/EGK irányelv 18. 
cikkének hatálya alá tartoznak, amely szerint a tagállamoknak fel kell lépniük a hibásan 
feltüntetett EK-jelzések ellen, és a jogszabály folyamatos be nem tartása esetén megtilthatják 
a kérdéses eszköz forgalomba hozatalát. Ezekben az esetekben nem szükséges a Bizottságnak 
a 93/42/EGK irányelv 8. cikke szerinti határozata. 

Ez az álláspont a Bizottság szolgálatainak véleménye szerint nem csak jogilag megalapozott. 
A közegészséget is védi, és lehetővé teszi a gyártó számára a hiányzó adatok megadását, 
ebből adódóan pedig azt, hogy a jövőben forgalomba hozza termékét, amennyiben bizonyított 
a 93/42/EGK irányelvnek való megfelelés. A védzáradék keretében indokolt intézkedés 
mérlegelése az „effecto” közösségi piacról való végleges kizárásához vezetett volna.

A lehetséges jogsértési eljárásokat illetően a Bizottság szolgálatainak azt kellett elemezniük, 
hogy az ismertetett ügy feltárta-e vagy sem a közösségi jog nemzeti jog általi vagy a 
közösségi jog német hatóságok általi folyamatos helytelen alkalmazása révén történő 
megsértését. A petíció benyújtójának véleménye szerint a Bizottságnak intézkedést kellett 
volna hoznia Németországgal szemben amiatt, hogy a 2005. májusi tiltásról a 8. cikk alapján 
nem küldött értesítést a Bizottságnak. Mivel azonban a Bizottság szolgálatai arra az 
eredményre jutottak, hogy az alkalmazandó keret a 93/42/EGK irányelv 18. cikke, nem pedig 
annak 8. cikke, a Németország elleni jogsértési eljárás lehetőségét a 2005-ben hozott 
intézkedés bejelentésének elmulasztása miatt elvetették. A Bizottság szolgálatai tartalmi 
szempontból is elemezték a német hatóságok által hozott intézkedést, és arra az eredményre 
jutottak, hogy a német értékelés összhangban áll a közösségi joggal.   
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A Bizottság szolgálatai a 2007. július 18-i levelükben küldték meg részletes elemzésüket a 
német hatóságoknak és a gyártónak. Ennek az elemzésnek a célja elsősorban annak 
megindokolása volt, hogy a Bizottság szolgálatai miért nem fognak intézkedést hozni a 8. 
cikk alapján, és miért nem mérlegelik jogsértési eljárás elindítását. Cél volt emellett a kérdés 
gyors megoldásához való hozzájárulás is azáltal, hogy kifejtik a Bizottság szolgálatainak 
álláspontját az ügy érdemi részével, valamint azzal kapcsolatban, hogy mely pontokat illetően 
van szükség több adatra.

A Bizottság szolgálatai a következő hónapokban igyekeztek megkönnyíteni a kapcsolattartást
a petíció benyújtója és a német hatóságok között. Ennek eredményeképpen a német hatóságok 
2007 augusztusában tudományos eszmecserét vagy szakértői vélemény benyújtását ajánlották 
fel a petíció benyújtójának. A gyártó 2007 novemberében elfogadta ezt az ajánlatot, és 2008 
januárjában konzultációs megbeszélésre került sor. E konzultációs megbeszélésen a német 
hatóságok meghatározták, hogy milyen adatok hiányoznak továbbra is a gyártótól.

Következtetések

A Bizottság szolgálatai 2006 novemberében találkoztak a petíció benyújtójával, és 2006 
augusztusa óta állnak kapcsolatban a petíció benyújtójával és a német hatóságokkal. A petíció 
benyújtója különféle leveleket intézett Barroso elnökhöz, Verheugen alelnökhöz és kabinetje 
tagjaihoz, Zourek főigazgatóhoz és a Bizottság szolgálatainak személyzetéhez. A petíció 
benyújtója az OLAF-nak is írt. Az OLAF értékelte a rendelkezésre bocsátott információkat, 
majd 2008. április 15-én úgy határozott – mivel az állításokat nem támasztották alá kellő 
mértékben –, hogy megalapozatlan bejelentésnek minősíti az ügyet. A petíció benyújtóját 
2008. május 7-én tájékoztatták erről a határozatról, és a petíció benyújtója által adott eredeti 
tájékoztatást az OLAF megalapozatlan bejelentésre vonatkozó határozatával együtt elküldték 
a Bizottság főtitkárának. A jogi helyzetet és a Bizottság szolgálatainak álláspontját különféle 
levelekben ismertették a petíció benyújtójával, valamint a Kreissl-Dörfler európai parlamenti 
képviselő levelére és írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszban is. Világos, hogy a 
petíció benyújtója nem ért egyet. Ugyanakkor a fent említettek szerint a Bizottságnak ezen a
ponton nincs további szerepe az ügyben. Ezért a Bizottság szolgálatai 2007 decemberében 
arról tájékoztatták a petíció benyújtóját, hogy nem tartják célravezetőnek az e kérdésről 
folytatott további levelezést, hacsak lényeges új információk nem merülnek fel az ügyben. 

A Bizottsági szolgálatai szerint a petíció benyújtójának jelenleg két lehetősége van, 
amennyiben forgalomba kívánja hozni az „effecto” terméket: vagy együttműködik a német 
hatóságokkal az adatok teljessé tétele érdekében, bizonyítandó, hogy terméke biztonságos, 
vagy nemzeti szinten megfelelő jogi lépéseket tesz. Úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója a 
második lehetőséget választotta. Amennyiben a nemzeti bíróságok úgy vélik, hogy a 
közösségi jogi aktusok értelmezésére vonatkozó kérdés eldöntése szükséges ahhoz, hogy 
ítéletet tudjanak hozni, lehetőség van arra, hogy előzetes döntéshozatalt kérjenek az Európai 
Bíróságtól. Ez a megfelelő előremutató út, ha a petíció benyújtója jogorvoslatot kíván elérni. 
Amit azt a fentiekben kifejtettük, a Bizottság szolgálatai elemezték a Németországgal 
szembeni jogsértési eljárás elindításának lehetőségét, és arra az eredményre jutottak, hogy az 
nem megalapozott. A petíció benyújtójának mindazonáltal továbbra is lehetősége van arra, 
hogy panaszt nyújtson be, és erről a lehetőségről a Bizottság szolgálataival való 
kapcsolattartás során időben tájékoztatták. 
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