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Suġġett: Petizzjoni 0473/2008, imressqa mis-Sur Christoph Klein, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar in-nuqqas tal-Kummissjoni li tieħu azzjoni fir-rigward ta’ każ 
marbut mal-kompetizzjoni, u l-impatt negattiv ta’ dan fuq il-kumpanija 
kkonċernata

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jispjega li l-inalatur “Broncho-Air”, li kien immanifatturat mill-kumpanija 
tiegħu, ġie pprojbit fl-1995 u li l-awtoritajiet Ġermaniżi għarrfu lill-Kummissjoni b’dan il-fatt 
skont il-klawsola ta’ salvagwardja li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 8 tad-Direttiva
93/42/KEE dwar mezzi mediċi. Il-petizzjonant isostni li l-kwistjoni ma ġiet deċiża qatt u li l-
kumpanija li kienet timmanifattura l-apparat ma ġietx ikkonsultata. Isemmi li l-Kummissarju 
Günter Verheugen, fir-risposta tiegħu tal-20 ta’ Novembru 2007 għall-Mistoqsija bil-Miktub 
P-5233/07 minn Wolfgang Kreissl-Dörfler, esprima l-intenzjoni li jibqa’ f’kuntatt mal-
awtoritajiet Ġermaniżi u li jkompli jeżamina l-kwistjoni. Peress li l-kwistjoni għadha pendenti
u minħabba l-fatt li għall-petizzjonant l-implimentazzjoni inġusta tad-dispożizzjonijiet 
proċedurali tad-Direttiva rriżultat fi problemi finanzjarji serji għalih, huwa jitlob biex il-
Parlament Ewropew jieħu azzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Settembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

B’rabta ma’ dan il-każ, is-servizzi tal-Kummissjoni ilhom iżommu kuntatt regulari kemm 
mal-petizzjonant u kemm mal-awtoritajiet Ġermaniżi minn Novembru 2006 ’l quddiem. Ħadu 
b’serjetà kbira t-tħassib tal-petizzjonant u b’mod partikulari kkunsidraw il-fatt li l-kumpanija 
kkonċernata hija intrapriża żgħira li għaliha dan il-prodott huwa importanti ħafna. Is-servizzi 
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tal-Kummissjoni analizzaw il-każ fid-dettall, b’mod partikulari taħt l-aspett ta’ klawsola ta’ 
salvagwardja possibbli u ksur possibbli tal-liġi Komunitarja mill-awtoritajiet Ġermaniżi. Taħt 
iż-żewġ aspetti m’hemm l-ebda raġuni biex il-Komunità tieħu azzjoni, kif se jiġi spjegat hawn 
taħt f’iktar dettall. Is-servizzi tal-Kummissjoni ppruvaw ukoll jiffaċilitaw il-kuntatti bejn il-
petizzjonant u l-awtoritajiet Ġermaniżi. Skont il-fehma tas-servizzi tal-Kummissjoni l-
petizzjonant issa għandu żewġ għażliet, jekk beħsiebu jqiegħed fis-suq l-“effecto”: jista’ jew 
jikkopera mal-awtoritajiet Ġermaniżi bil-għan li jikkompleta d-dejta jew inkella jieħu passi 
legali adegwati f’livell nazzjonali.

Fil-każ imsemmi l-qafas legali applikabbli huwa d-Direttiva 93/42/KEE tal-Kunsill dwar il-
mezzi mediċi. Id-Direttiva 93/42/KEE tal-Kunsill tipprevedi li l-manifatturi ta’ mezzi mediċi 
tal-Klassi I bħall-“effecto” jistgħu jqegħduhom fis-suq mingħajr ma jintervienu korp notifikat
jew awtorità. Hija r-responsabilità tal-manifattur li jiddikjara li l-apparat tiegħu jissodisfa d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva u li jkun f’pożizzjoni li jipprovdi dokumentazzjoni xierqa ta’ 
dan il-fatt. Dan japplika b’mod partikulari għall-ħtieġa li l-apparat jilħaq il-prestazzjoni intiża 
mill-manifattur u li jiġi żgurat li l-effetti sekondarji jikkostitwixxu riskju aċċettabbli meta 
mqabbla mal-prestazzjonijiet intiżi. Għalhekk skont dan il-qafas legali, id-dmir li juri li 
jikkonforma mar-rekwiżiti u li jwaħħal il-marka CE kif suppost jaqa’ fuq il-manifattur. Sabiex
jiġi żgurat li dawn ir-rekwiżiti huma osservati, l-Istati Membri huma obbligati li 
jimmonitorjaw is-suq u li jieħdu l-miżuri meħtieġa. Dawn il-miżuri jinkludu b’mod partikulari 
l-proċedura tal-klawsola ta’ salvagwardja skont l-Artikolu 8 u l-miżuri stabbiliti fl-Artikolu 18 
għall-każijiet fejn il-marka CE titwaħħal mingħajr tali dritt. 

Għal dak li għandu x’jaqsam mal-irwol tal-Kummissjoni, ta’ min jinnota li l-applikazzjoni 
korretta tad-Direttiva f’każijiet individwali hija fuq kollox obbligu tal-Istati Membri. 
Ġeneralment il-Kummissjoni ma tinvolvix ruħha fl-evalwazzjoni ta’ mezzi mediċi individwali 
u fid-deċiżjonijiet fuq jekk apparat speċifiku jissodisfax ir-rekwiżiti tad-Direttiva jew le. L-
uniku kuntest li fih il-Kummissjoni tinvolvi ruħha f’deċiżjonijiet bħal dawn huwa dak tal-
qafas tal-proċedura tal-klawsola ta’ salvagwardja jew tal-proċedimenti ta’ ksur. 

Għalhekk, meta fl-2006 l-petizzjonant ikkuntattja s-servizzi tal-Kummissjoni għall-ewwel 
darba, huma kellhom janalizzaw jekk kienx japplika wieħed minn dawn iż-żewġ każi u liema 
azzjoni kellha tittieħed mill-Kummissjoni. 

B’rabta mal-proċedura tal-klawsola ta’ salvagwardja, fl-ewwel fażi s-servizzi tal-
Kummissjoni kellhom jiddeċiedu kif se jaġixxu fir-rigward tan-notifika preċedenti tal-1997. 
Kif iddikkjara l-petizzjonant meta kkuntattja lill-Kummissjoni fl-2006, l-għan tiegħu kien li 
tinstab soluzzjoni li tippermettilu li jqiegħed fis-suq l-“effecto” mill-aktar fis. Skont il-fehma 
tas-servizzi tal-Kummissjoni l-għażla li jmorru lura għan-notifika tal-1997 u li jittrattawha 
weħidha ma kinitx tirrappreżenta triq effettiva u li tmexxi ’l quddiem. Meta ħarġet in-notifika 
tal-1997, kien hemm manifattur differenti u wisq inqas dejta disponibbli, l-użu intiż tal-
apparat kien definit b’mod differenti, u n-notifika kienet marbuta ma’ avviż ta’ projbizzjoni 
differenti, mhux dak li fil-perjodu msemmi kien jimpedixxi t-tqegħid fis-suq tal-apparat. Għal 
din ir-raġuni, fl-interess ta’ ġestjoni amministrattiva effiċjenti tal-każ imsemmi s-servizzi tal-
Kummissjoni ħadu d-deċiżjoni li jittrattaw il-qagħda preżenti fuq il-bażi tat-tagħrif ġdid 
disponibbli. 
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Fit-tieni fażi s-servizzi tal-Kummissjoni kellhom jiddeċiedu jekk il-klawsola ta’ salvagwardja 
kinitx verament il-qafas proċedurali adegwat. Il-proċedura tal-klawsola ta’ salvagwardja 
tapplika fil-każijiet fejn Stat Membru jsir jaf li xi apparat li diġà tqiegħed fis-suq jista’ jkun 
ta’ ħsara għas-saħħa u/jew għas-sigurtà tal-pazjenti, utenti jew persuni oħrajn. Il-problema
identifikata mill-awtoritajiet Ġermaniżi f’dan il-każ hija dik deskritta hawn taħt: waqt li l-
apparat potenzjalment jista’ jkun ta’ valur kbir and jikkontribwixxi għal użu aktar effiċjenti 
ta’ prodotti mediċinali, il-problema hija li l-manifattur ma pprovdiex dejta suffiċjenti li turi li 
qiegħda tiġi żgurata s-sigurtà tal-pazjent u li jintlaħqu l-prestazzjonijiet pretiżi minnu. L-ażma 
hija marda serja ħafna li minnha jbatu għadd kbir ta’ ċittadini Ewropej u li għandha tiġi 
mmonitorjata bir-reqqa. Il-prodotti mediċinali msemmija f’dan ir-rigward jinbiegħu fl-hekk 
imsejħa “metered dose inhalers” (MDI), magħmula minn ċilindru tal-landa u tagħmir li 
jitqiegħed bejn ix-xufftejn, u f’din l-għamla huma awtorizzati skont il-liġi farmaċewtika. L-
“effecto” huwa maħsub biex jissostitwixxi t-tagħmir oriġinali li jitqiegħed bejn ix-xufftejn. Il-
manifattur tal-“effecto” għandu jipprovdi tagħrif u evidenza fuq id-depożizzjoni medja tal-
prodott mediċinali fil-pulmun li tintlaħaq bl-użu tal-“effecto” u fuq l-effetti sekondarji li 
jirriżultaw miż-żieda allegata tad-depożizzjoni. Dawn huma elementi kruċjali sabiex jintwera 
li l-użu tal-prodott skont il-kundizzjonijiet ipprovduti mill-manifattur huwa sikur. Huwa ta’ 
importanza għall-applikazzjoni korretta tad-Direttiva li, bħalma ġara f’dan il-każ, permezz tal-
monitoraġġ tas-suq l-Istati Membri jivverifikaw li dejta suffiċjenti tiġi provduta għall-mezz 
mediku li se jitqiegħed fis-suq. 

Bħala konklużjoni, dan mhuwiex każ li fih l-awtoritajiet aċċertaw riskji għas-saħħa, iżda 
wieħed li fih il-manifattur ma kienx wera b’mod suffiċjenti li huwa jikkonforma mar-rekwiżiti 
essenzjali tad-Direttiva 93/42/KEE u għalhekk ma kellux iwaħħal il-marka CE mal-apparat. 
Tali każijiet jaqgħu taħt l-Artikolu 18 tad-Direttiva 93/42/KEE li skontu l-Istati Membri 
għandhom jieħdu miżuri kontra marki mwaħħla mingħajr ma l-manifattur ikollu tali dritt, u 
fil-każijiet ta’ nuqqas kontinwu ta’ konformità jistgħu jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq tal-mezz 
mediku li jkun. F’dawn il-każijiet ma tinħtieġx deċiżjoni tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 8 
tad-Direttiva 93/42/KEE. 

Skont il-fehma tas-servizzi tal-Kummissjoni din il-pożizzjoni mhijiex biss legalment fondata. 
Tħares ukoll is-saħħa pubblika u tippermetti lill-manifattur li jipprovdi d-dejta nieqsa u
b’hekk aktar tard li jqiegħed fis-suq il-prodott tiegħu, jekk ikun wera li qiegħed jikkonforma 
mad-Direttiva 93/42/KEE. Kieku l-miżura tqieset iġġustifikata fil-qafas ta’ klawsola ta’ 
salvagwardja, kieku r-riżultat kien ikun l-esklużjoni definittiva tal-“effecto” mis-suq 
Komunitarju. 

Fir-rigward tal-possibilità ta’ proċedimenti ta’ ksur, is-servizzi tal-Kummissjoni kellhom 
janalizzaw jekk il-każ ippreżentat kienx jiżvela ksur tal-liġi Komunitarja mil-liġi nazzjonali 
jew b’implimentazzjoni ħażina kontinwa tal-liġi Komunitarja mill-awtoritajiet Ġermaniżi. Il-
petizzjonant huwa tal-fehma li l-Kummissjoni kellha tieħu miżuri kontra l-Ġermanija, għax 
hija ma għarrfitx lill-Kummissjoni bil-projbizzjoni ta’ Mejju 2005 kif mitlub mill-Artikolu 8. 
Madankollu, minħabba l-fatt li s-servizzi tal-Kummissjoni waslu għall-konklużjoni li l-
Artikolu 18 tad-Direttiva 93/42/KEE – mhux l-Artikolu 8 – kien il-qafas li kellu jiġi applikat, 
twarrbet il-possibilità ta’ proċedimenti ta’ ksur kontra l-Ġermanja minħabba n-nuqqas ta’ 
notifika dwar il-miżura meħuda fl-2005. Is-servizzi tal-Kummissjoni analizzaw ukoll il-
miżura meħuda mill-awtoritajiet Ġermaniżi anki fir-rigward tal-essenza tagħha u waslu għall-
konklużjoni li l-evalwazzjoni mwettqa mill-Ġermanja kienet konformi mal-liġi Komunitarja. 
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Is-servizzi tal-Kummissjoni bagħtu l-analiżi ddettaljata tagħhom lill-awtoritajiet Ġermaniżi u 
lill-manifattur b’ittra tat-18 ta’ Lulju 2007. L-għan ewlieni ta’ din l-analiżi kien li, l-ewwel u 
qabel kollox, jiġi kkjarifikat għaliex is-servizzi tal-Kummissjoni m’għandhomx l-intenzjoni li 
jieħdu miżuri skont l-Artikolu 8 u għaliex ma jikkunsidrawx il-possibilità li jibdew 
proċedimenti ta’ ksur. Għan ieħor kien ukoll li tikkontribwixxi għal soluzzjoni rapida ta’ din 
il-kwistjoni billi tindika l-fehma tas-servizzi tal-Kummissjoni dwar il-merti tal-każ u dwar fuq 
liema punti jinħtieġu aktar dejta. 

Fix-xhur segwenti s-servizzi tal-Kummissjoni ppruvaw jiffaċilitaw il-kuntatti bejn il-
petizzjonant u l-awtoritajiet Ġermaniżi. Bħala riżultat ta’ dan, f’Awwissu tal-2007 l-
awtoritajiet Ġermaniżi offrew lill-petizzjonant il-possibilità jew ta’ skambju xjentifiku jew ta’ 
provvista ta’ opinjoni esperta. F’Novembru tal-2007 l-manifattur aċċetta din l-offerta, u 
f’Jannar tal-2008 seħħet laqgħa ta’ konsultazzjoni. F’din il-laqgħa ta’ konsultazzjoni l-
awtoritajiet Ġermaniżi stabbilixxew liema kienet dik id-dejta li kienet għadha trid tiġi 
ppreżentata mill-manifattur. 

Konklużjonijiet

Is-servizzi tal-Kummissjoni ltaqgħu mal-petizzjonant f’Novembru tal-2006 u ilhom minn 
Awwissu tal-2006 ’l quddiem iżommu l-kuntatt miegħu u mal-awtoritajiet Ġermaniżi. Il-
petizzjonant indirizza diversi ittri lill-President Barroso, lill-Viċi President Verheugen u lil xi 
membri tal-Uffiċċju tiegħu, lid-Direttur Ġenerali Zourek u lill-istaff tas-servizzi tal-
Kummissjoni. Il-petizzjonant kiteb ukoll lill-OLAF. L-OLAF evalwa t-tagħrif ipprovdut u fil-
15 ta’ April 2008 ddeċieda li jikklassifika l-kwistjoni bħala każ mhux validu, għax l-
allegazzjonijiet ma kenux issostanzjati b’mod suffiċjenti. Il-petizzjonant tgħarraf b’din id-
deċiżjoni fis-7 ta Mejju 2008. B’żieda ma’ dan, fit-8 ta’ Ottubru 2008 t-tagħrif inizjali 
pprovdut mill-petizzjonant intbagħat lis-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni flimkien mad-
deċiżjoni tal-OLAF li ma jaċċettax il-każ. Il-qagħda legali u l-pożizzjoni tas-servizzi tal-
Kummissjoni ġew ikkjarifikati f’diversi ittri lill-petizzjonant kif ukoll fit-tweġibiet għal ittra u 
għal Mistoqsija bil-Miktub mill-Onorevoli Kreissl-Dörfler, Membru tal-Parlament. Huwa ċar 
li l-petizzjonant ma jaqbilx. Iżda, kif ġie deskritt hawn fuq, f’dan il-punt il-Kummissjoni 
m’għad għandha l-ebda rwol fil-każ imsemmi. Għalhekk, f’Diċembru tal-2007 s-servizzi tal-
Kummissjoni infurmaw lill-petizzjonant li, jekk ma jiżdidux elementi ġodda sostanzjali, ma 
jqisuhx utli li tkompli l-korrespondenza dwar din il-kwistjoni. 

Skont il-fehma tas-servizzi tal-Kummissjoni l-petizzjonant issa għandu żewġ għażliet, jekk 
beħsiebu jqiegħed fis-suq l-“effecto”: jista’ jew jikkopera mal-awtoritajiet Ġermaniżi bil-għan 
li jikkompleta d-dejta meħtieġa jew jieħu passi legali adegwati f’livell nazzjonali. Jidher li l-
petizzjonant għażel it-tieni waħda minnhom. Jekk il-qrati nazzjonali jqisu li tinħtieġ deċiżjoni 
dwar xi kwistjoni marbuta mal-interpretazzjoni ta’ xi atti Komunitarji biex tgħinhom jagħtu 
sentenza, hija pprovduta l-possibilità li tintalab deċiżjoni preliminarja mingħand il-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja. Din hija t-triq adegwata ’l quddiem jekk il-petizzjonant ifittex rimedji 
ġudizzjarji. Bħalma ġie deskritt hawn fuq, is-servizzi tal-Kummissjoni analizzaw il-possibilità 
li jibdew proċedimenti ta’ ksur kontra l-Ġermanja u waslu għall-konklużjoni li tali 
proċedimenti mhumiex ġustifikati. Madankollu l-petizzjonant anki issa għandu l-possibilità li 
jressaq ilment, u ġie infurmat biha diġà fi stadju bikri tal-kuntatti tiegħu mas-servizzi tal-
Kummissjoni. 
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