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Betreft: Verzoekschrift 0473/2008 ingediend door Christoph Klein (Duitse nationaliteit), 
over het gebrek aan follow-up door de Commissie in een mededingingszaak, en de 
schadelijke gevolgen hiervan voor het desbetreffende bedrijf

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat de door zijn bedrijf op de markt gebrachte inhalator “Inhaler Broncho-
Air” in 1995 werd verboden. Duitsland stelde hiervan de Commissie in kennis, met het oog op 
de aanspanning van een vrijwaringsprocedure krachtens artikel 8 in Richtlijn 93/42/EEG 
betreffende medische hulpmiddelen. Indiener stelt dat de zaak niet is afgesloten en dat het 
producerende bedrijf nooit is gehoord. Hij wijst er tevens op dat commissaris Günter 
Verheugen in zijn antwoord van 20 november 2007 op de schriftelijke vraag P-5233/07 van 
Wolfgang Kreissl-Dörfler heeft gezegd dat de Commissie contact zou houden met de Duitse 
autoriteiten en de zaak nauwkeurig zou bewaken. Aangezien de zaak nog steeds niet is 
afgesloten, en aangezien indiener zich ten gevolge van de gebrekkige handhaving van de in de
richtlijn vastgelegde procedureregels in een financieel rampzalige situatie bevindt, verzoekt 
hij het Europees Parlement om de zaak te behandelen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 september 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

De diensten van de Commissie hebben sinds november 2006 over geregeld contact gehad 
deze zaak met zowel indiener als de Duitse autoriteiten. Zij hebben de zorgen van indiener 
zeer serieus genomen en hebben met name rekening gehouden met het feit dat het betreffende 
bedrijf een kleine onderneming is waarvoor dit product zeer belangrijk is. De diensten van de 
Commissie hebben de zaak nauwkeurig onderzocht, vooral in verband met de mogelijke 
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aanspanning van een vrijwaringsprocedure en mogelijke inbreuken op het Gemeenschapsrecht 
door de Duitse autoriteiten. Er is met betrekking tot geen van beide aspecten aanleiding tot 
communautaire actie, zoals hieronder nader zal worden toegelicht. De diensten van de 
Commissie hebben ook gepoogd te helpen in het contact tussen indiener en de Duitse
autoriteiten. Wat betreft de diensten van de Commissie kan indiener twee dingen doen als hij 
de effecto op de markt wil brengen: ofwel samenwerken met de Duitse autoriteiten bij het 
aanleveren van de gegevens, ofwel passende juridische stappen nemen op nationaal niveau.

Het toepasselijke juridische kader voor deze zaak wordt gevormd door Richtlijn 93/42/EEG
van de Raad betreffende medische hulpmiddelen. Richtlijn 93/42/EEG van de Raad voorziet 
erin dat fabrikanten van medische hulpmiddelen van klasse I, zoals de effecto, het hulpmiddel
op de markt kunnen brengen zonder bemoeienis van een aangemelde instantie of een 
autoriteit. Het is aan de fabrikant om te verklaren en met de juiste documentatie te kunnen 
aantonen dat de betrokken producten voldoen aan de desbetreffende bepalingen van deze 
richtlijn. Het gaat er hierbij vooral om dat het hulpmiddel moet voldoen aan het door de 
fabrikant omschreven doel en dat eventuele bijwerkingen aanvaardbare risico's vormen ten 
opzichte van de prestaties die aan het hulpmiddel worden toegeschreven. In onderhavig 
juridisch kader is het dus de verantwoordelijkheid van de fabrikant om aan te tonen dat het 
product aan de regels voldoet en de EG-markering naar behoren aan te brengen. Om ervoor te 
zorgen dat aan deze vereisten wordt voldaan zijn de lidstaten verplicht toezicht op de markt 
uit te oefenen en de benodigde maatregelen te treffen. Deze maatregelen betreffen met name 
vrijwaringsprocedures krachtens artikel 8 en de maatregelen krachtens artikel 18 bij 
onrechtmatig aangebrachte EG-markeringen. 

Wat de rol van de Commissie betreft dient te worden opgemerkt dat de correcte toepassing 
van de richtlijn in afzonderlijke gevallen in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten is. De Commissie speelt in het algemeen geen rol bij de beoordeling van 
afzonderlijke medische hulpmiddelen en besluiten over het al dan niet voldoen van een 
specifiek hulpmiddel aan de vereisten in de richtlijn. De enige betrokkenheid van de 
Commissie bij dergelijke besluiten is in het kader van vrijwaringsprocedures of 
inbreukprocedures. 

Derhalve moesten de diensten van de Commissie, nadat indiener in 2006 voor het eerst 
contact met hen had opgenomen, analyseren of een van deze twee situaties het geval was en 
welke actie van de Commissie passend was. 

Met betrekking tot de vrijwaringsprocedure moesten de diensten van de Commissie in eerste 
instantie bepalen hoe om te gaan met de eerdere kennisgeving uit 1997. Toen indiener in 2006 
contact opnam met de Commissie gaf hij aan dat het er hem om ging zo snel mogelijk een 
oplossing te vinden zodat hij de effecto in de handel kon brengen. De diensten van Commissie
waren van mening dat een teruggrijpen naar de kennisgeving uit 1997 om deze op de eigen 
merites te behandelen geen efficiënte en aan te bevelen handelswijze was. Ten tijde van de 
kennisgeving in 1997 was de fabrikant een andere, waren er veel minder gegevens 
beschikbaar, was het beoogde gebruik van het hulpmiddel anders gedefinieerd en had de 
kennisgeving betrekking op een andere verbodsmaatregel, niet die welke in 2006 het in de 
handel brengen van het hulpmiddel tegenhield. Met het oog op een efficiënte administratieve 
afhandeling van de zaak, hebben de diensten van de Commissie de situatie daarom op basis 
van de nieuw beschikbare informatie behandeld. 
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Vervolgens moesten de diensten van de Commissie bepalen of de vrijwaringsclausule 
inderdaad het juiste procedurele kader bood. De vrijwaringsprocedure is van toepassing op 
gevallen waarin een lidstaat nadat een hulpmiddel in de handel is gebracht, constateert dat het 
mogelijk de gezondheid en/of veiligheid van patiënten, gebruikers of anderen schaadt. Het 
hier door de Duitse autoriteiten vastgestelde probleem is als volgt: hoewel het hulpmiddel
mogelijk zeer waardevol is en zou kunnen bijdragen aan een efficiënter gebruik van 
geneesmiddelen, is het zo dat de fabrikant niet voldoende gegevens heeft aangeleverd om aan 
te tonen dat patiëntveiligheid gegarandeerd is en dat de geclaimde prestaties daadwerkelijk 
worden geleverd. Astma is een zeer ernstige aandoening waar veel Europese burgers aan 
leiden en die zorgvuldig moet worden gecontroleerd. De geneesmiddelen waar het hier om 
gaat worden verkocht in zogenaamde dosisinhalatoren bestaande uit een houder en een 
mondstuk en als zodanig goedgekeurd krachtens het recht inzake geneesmiddelen. De effecto 
zou het originele mondstuk vervangen. De fabrikant van effecto dient informatie en 
bewijsmateriaal te verschaffen omtrent de gemiddelde opname van het geneesmiddel door de 
longen bij gebruik van de effecto en omtrent de bijwerkingen van de beweerde grotere 
opname. Dit zijn cruciale aspecten om aan te tonen dat het gebruik van het product volgens de 
voorschriften van de fabrikant veilig is. Voor de correcte toepassing van de richtlijn is het van 
belang dat de lidstaten, zoals hier het geval is geweest, door middel van markttoezicht 
controleren dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn om het medische hulpmiddel in de 
handel te kunnen brengen. 

Vastgesteld kan dus worden dat dit geen geval is waarin de Duitse autoriteiten 
gezondheidsrisico’s hebben geconstateerd, maar een geval waarin de fabrikant niet afdoende 
overeenstemming met de essentiële eisen van Richtlijn 93/42/EEG heeft aangetoond en 
daarom het hulpmiddel niet had moeten voorzien van een EG-markering. Dergelijke gevallen 
vallen onder artikel 18 van Richtlijn 93/42/EEG, volgens welk lidstaten maatregelen moet 
nemen tegen onterecht aangebrachte EG-markeringen en bij voortdurende inbreuk kunnen het 
in de handel brengen van het betrokken product kunnen verbieden. In zulke gevallen is een 
besluit van de Commissie in overeenstemming met artikel 8 van Richtlijn 93/42/EEG niet 
vereist. 

Dit standpunt is naar de opvatting van de diensten van de Commissie niet enkel juridisch 
onderbouwd, maar het beschermt ook de volksgezondheid en stelt de fabrikant in staat om de 
ontbrekende gegevens te verstrekken en zijn product dus in de toekomst wel in de handel te 
brengen wanneer overeenstemming met Richtlijn 93/42/EEG is aangetoond. Dit terwijl een 
maatregel op basis van een vrijwaringsclausule zou hebben geleid tot de definitieve uitsluiting 
van effecto van de communautaire markt.

Wat betreft een mogelijke inbreukprocedure moesten de diensten van de Commissie 
analyseren of in de onderhavige zaak sprake was van een inbreuk op het Gemeenschapsrecht 
door nationaal recht of door de voortdurende onjuiste toepassing van het Gemeenschapsrecht
door de Duitse autoriteiten. Indiener is van mening dat de Commissie zou moeten optreden 
tegen Duitsland omdat het de Commissie niet uit hoofde van artikel 8 kennis heeft gegeven 
van het verbod van mei 2005. Maar aangezien de diensten van de Commissie tot de conclusie 
waren gekomen dat artikel 18 van Richtlijn 93/42/EEG, en niet artikel 8, het juiste juridische 
kader bood, werd de mogelijkheid van een inbreukprocedure tegen Duitsland vanwege het 
achterwege blijven van kennisgeving van de in 2005 getroffen maatregel uitgesloten. De 
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diensten van de Commissie hebben ook de door de Duitse autoriteiten getroffen maatregelen 
inhoudelijk geanalyseerd en geconcludeerd dat de Duitse beoordeling in overeenstemming 
was met het Gemeenschapsrecht. 

De diensten van de Commissie hebben hun gedetailleerde analyse op 18 juli 2007 per post 
naar de Duitse autoriteiten en de fabrikant gestuurd. Het doel van de brief was ten eerste om 
uit te leggen waarom de diensten van de Commissie geen maatregelen uit hoofde van artikel 8
zouden nemen en waarom zij niet overwogen een inbreukprocedure in te luiden. Doel was 
ook bij te dragen aan een snelle oplossing van deze kwestie door aan te geven hoe de diensten 
van de Commissie tegen de zaak aankeken en op welke punten meer gegevens nodig werden 
geacht.

In de volgende maanden probeerden de diensten van de Commissie het contact tussen 
indiener en de Duitse autoriteiten te bevorderen. Als gevolg hiervan boden de Duitse
autoriteiten indiener in augustus 2007 een wetenschappelijke gedachte-uitwisseling aan of 
uitvoering van een deskundig onderzoek. Nadat de fabrikant in november 2007 dit aanbod 
had geaccepteerd vond in januari 2008 overleg tussen beide partijen plaats. Tijdens dit 
overleg hebben de Duitse autoriteiten uiteengezet welke gegevens nog van de fabrikant nodig 
zijn. 

Conclusies

De diensten van de Commissie hebben in november 2006 persoonlijk contact gehad met 
indiener en hebben sinds augustus 2006 in contact gestaan met indiener en de Duitse
autoriteiten. Indiener heeft diverse brieven gericht aan voorzitter Barroso, vicevoorzitter 
Verheugen en zijn kabinetsleden, directeur-generaal Zourek en personeel van de diensten van 
de Commissie. Indiener heeft bovendien met het OLAF gecorrespondeerd. Het OLAF heeft 
de verstrekte informatie beoordeeld en, aangezien de beschuldigingen onvoldoende waren 
onderbouwd, op 15 april 2008 besloten de kwestie als een niet-zaak te classificeren. Indiener 
werd op 7 mei 2008 van deze beslissing op de hoogte gebracht. Bovendien werd op 8 oktober 
2008 de door indiener aangevoerde informatie samen met het ‘geen-zaak-besluit’ van de 
OLAF aan de secretaris-generaal van de Commissie gestuurd. De juridische situatie en het 
standpunt van de diensten van de Commissie zijn in meerdere brieven aan indiener uitgelegd, 
alsmede in reactie op een brief en een schriftelijke vraag van het geachte parlementslid 
Kreissl-Dörfler. Indiener is het hier duidelijk niet mee eens. Maar, zoals boven reeds 
aangegeven, op dit punt is er geen verdere rol meer voor de Commissie in deze zaak. In
december 2007 hebben de diensten van de Commissie indiener daarom meegedeeld dat, tenzij 
er zich wezenlijk nieuwe aspecten voordoen, zij verdere correspondentie over deze kwestie 
niet dienstig achten. 

Wat betreft de diensten van de Commissie kan indiener twee dingen doen als hij de effecto op 
de markt wil brengen: ofwel samenwerken met de Duitse autoriteiten bij het aanleveren van 
de gegevens, ofwel passende juridische stappen nemen op nationaal niveau. Indiener blijkt 
voor de tweede mogelijkheid te hebben gekozen. Mocht de nationale rechter van mening zijn 
dat een uitspraak nodig is over een vraag inzake de uitlegging van de handelingen van de 
Gemeenschap om tot een vonnis te kunnen komen, dan kan om een prejudicieel arrest van het 
Hof van Justitie worden verzocht. Dit is de juiste gang van zaken indien indiener de juridische 
weg wil bewandelen. Zoals boven aangegeven hebben de diensten van de Commissie gekeken 
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naar de mogelijkheid een inbreukprocedure in te leiden tegen Duitsland en zijn zij tot de 
conclusie gekomen dat een dergelijke procedure niet gerechtvaardigd was. Indiener kan echter 
nog steeds een klacht indienen, hetgeen hem al in een vroeg stadium door de diensten van de 
Commissie is meegedeeld. 


