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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA 

Angående: Framställning 0473/2008, ingiven av Christoph Klein (tysk medborgare), om 
kommissionens bristande uppföljning av ett konkurrensärende och vilken skada 
detta har åsamkat det berörda företaget

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anger att inhalatorn ”Broncho-Air”, som tillverkades av hans företag, förbjöds 
1995 och att de tyska myndigheterna informerade kommissionen om detta enligt 
säkerhetsklausulen som det hänvisas till i artikel 8 i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska 
produkter. Framställaren hävdar att ärendet aldrig avslutades och att det inte skedde något 
samråd med det tillverkande företaget. Han anger också att kommissionsledamot 
Günter Verheugen, i sitt svar av den 20 november 2007 på den skriftliga frågan P-5233/07 
från Wolfgang Kreissl-Dörfler, angav att kommissionsledamoten tänkte hålla kontakt med de 
tyska myndigheterna och överväga ärendet ytterligare. Eftersom ärendet ännu inte är avgjort 
och framställaren befinner sig i allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av det bristfälliga 
genomförandet av de procedurregler som fastställs i direktivet, anmodar han 
Europaparlamentet att vidta åtgärder.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 26 september 2008. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen). 

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Kommissionens avdelningar har stått i regelbunden kontakt om ärendet med framställaren och 
med de tyska myndigheterna sedan 2006. De har tagit framställarens bekymmer på stort allvar 
och har särskilt beaktat att det berörda företaget är ett litet företag för vilket produkten är 
mycket viktig. Kommissionens avdelningar analyserade ärendet i detalj, särskilt när det gäller 
aspekten om en eventuell skyddsklausul och eventuella överträdelser av gemenskapsrätten 
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från de tyska myndigheternas sida. Ingen av de båda aspekterna föranleder 
gemenskapsåtgärder, vilket förklaras närmare nedan. Kommissionens avdelningar har också 
försökt underlätta kontakterna mellan framställaren och de tyska myndigheterna. 
Kommissionens avdelningar anser att det nu finns två alternativ för framställaren om han 
ämnar släppa ut produkten effecto på marknaden: antingen att samarbeta med de tyska 
myndigheterna för att komplettera uppgifterna eller att vidta lämpliga rättsliga åtgärder på 
nationell nivå.

Det regelverk som är tillämpligt i ärendet är rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska 
produkter. I rådets direktiv 93/42/EEG föreskrivs att tillverkare av medicintekniska produkter 
av klass I, som exempelvis effecto, kan släppa ut produkten på marknaden utan ingripande av 
ett anmält organ eller en myndighet. Det är tillverkarens sak att förklara och genom lämplig 
dokumentation visa att produkten uppfyller direktivets bestämmelser. Detta gäller särskilt 
behovet av att produkten ska motsvara den prestanda som tillverkaren uppgett och behovet av 
att garantera att biverkningar av dess användning utgör en godtagbar risk när de vägs mot 
uppgivna prestanda. Enligt detta regelverk ligger således bördan av att bevisa 
överensstämmelsen och utföra CE-märkningen på tillverkaren. För att se till att dessa krav 
uppfylls är medlemsstaterna skyldiga att genomföra marknadsövervakning och vidta 
nödvändiga åtgärder. Bland dessa åtgärder ingår särskilt skyddsklausulsförfarandet enligt 
artikel 8 och åtgärder enligt artikel 18 när det gäller otillbörlig CE-märkning. 

I fråga om kommissionens roll bör det noteras att den korrekta tillämpningen av direktivet i 
enskilda fall i första hand är medlemsstaternas uppgift. Kommissionen är generellt sett inte 
inblandad i bedömningen av enskilda medicintekniska produkter och i besluten av om en viss 
produkt uppfyller direktivets krav. Det enda sammanhang då kommissionen är inblandad är 
när sådana beslut sker inom ramen för ett skyddsklausulsförfarande eller 
överträdelseförfaranden. 

När kommissionens avdelningar först kontaktades av framställaren 2006 var de därför 
tvungna att analysera om dessa två fall var tillämpliga och vilken åtgärd från kommissionen 
som var lämplig. 

När det gäller skyddsklausulsförfarandet var kommissionen först och främst tvungen att 
bestämma vad som skulle göras i fråga om den tidigare anmälan från 1997. Framställarens 
uttalade intresse när han kontaktade kommissionen 2006 var att finna en lösning som skulle 
göra det möjligt för honom att släppa ut effecto på marknaden så snart som möjligt. 
Kommissionens avdelningar ansåg inte att det var ett effektivt och framkomligt sätt att ta upp 
1997 års anmälan och behandla den. Vid tiden för 1997 års anmälan var tillverkaren en annan, 
mycket färre uppgifter var tillgängliga, den uppgivna användningen av produkten definierades 
annorlunda och anmälan avsåg ett annat förbudsbeslut, inte det som för närvarande hindrar att 
produkten släpps ut på marknaden. För att uppnå en effektiv administrativ handläggning av 
ärendet inledde kommissionens avdelningar därför en behandling av den rådande situationen 
på grundval av den nya tillgängliga informationen. 

I andra hand skulle kommissionens avdelningar besluta om skyddsklausulen verkligen var den 
lämpliga procedurbestämmelsen. Skyddsklausulsförfarandet är tillämpligt om en medlemsstat 
finner att en produkt som har släppts ut på marknaden äventyrar patienters, användares eller 
andra personers hälsa eller säkerhet. Det problem som de tyska myndigheterna fastställt är 
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följande: produkten skulle visserligen kunna vara mycket värdefull och bidra till en mer 
effektiv användning av läkemedel men problemet är att tillverkaren inte har tillhandahållit 
tillräckligt med uppgifter för att visa att patientsäkerheten är garanterad och att den prestanda 
tillverkaren uppger verkligen uppnås. Astma är en mycket allvarlig sjukdom som berör ett 
stort antal europeiska medborgare och som behöver övervakas noga. De läkemedel som är 
aktuella marknadsförs i så kallade inhalationsaerosoler som består av en behållare och ett 
munstycke och som är godkända som sådana enligt läkemedelslagstiftningen. Produkten 
effecto skulle ersätta det ursprungliga munstycket. Tillverkaren av effecto ska lämna 
information och bevis för den genomsnittliga utfällning av läkemedlet i lungorna som uppnås 
genom användning av effecto och biverkningarna till följd av den uppgivna ökade 
utfällningen. Dessa är avgörande faktorer för att visa att det är säkert att använda produkten 
enligt de förhållanden som tillverkaren uppgett. Det är av betydelse för en korrekt tillämpning 
av direktivet att medlemsstaterna, så som har skett här, genom marknadsövervakning 
kontrollerar att tillräckliga uppgifter tillhandahålls för de medicintekniska produkter som 
släpps ut på marknaden. 

Slutsatsen är att detta inte är ett fall där hälsorisker konstaterats av de tyska myndigheterna, 
utan ett fall där tillverkaren inte i tillräcklig grad visat överensstämmelse med de väsentliga 
kraven i direktiv 93/42/EEG och därför inte borde ha CE-märkt produkten. Sådana fall hör 
under artikel 18 i direktiv 93/42/EEG, enligt vilken medlemsstaterna ska vidta åtgärder mot 
otillbörlig CE-märkning och i fall av fortsatt icke-överensstämmelse kan de förbjuda att den 
berörda produkten släpps ut på marknaden. Ett beslut av kommissionen i enlighet med 
artikel 8 i direktiv 93/42/EEG krävs inte i sådana fall. 

Kommissionens avdelningar anser inte att en sådan ståndpunkt är rättsligt motiverad. Det 
skyddar också folkhälsan och tillåter att tillverkaren tillhandahåller saknade uppgifter och 
därmed i framtiden kan släppa ut sin produkt på marknaden om överensstämmelse med 
direktiv 93/42/EEG visas. Att betrakta åtgärden som berättigad inom ramen för en 
skyddsklausul skulle ha lett till att effecto definitivt utestängdes från gemenskapens marknad.

När det gäller eventuella överträdelseförfaranden måste kommissionens avdelningar analysera 
om det föreliggande fallet tydde på en överträdelse av gemenskapsrätten via nationell lag eller 
genom en fortsatt felaktig tillämpning av gemenskapsrätten från de tyska myndigheternas 
sida. Framställaren anser att kommissionen borde ha vidtagit åtgärder mot Tyskland därför att 
landet inte anmält förbudet i maj 2005 till kommissionen enligt artikel 8. Eftersom 
kommissionens avdelningar dock kom fram till att artikel 18 i direktiv 93/42/EEG – inte 
artikel 8 – var den tillämpliga regeln, bortföll möjligheten att inleda ett överträdelseförfarande 
mot Tyskland för att landet inte hade anmält den åtgärd som vidtogs 2005. Kommissionens 
avdelningar analyserade också de åtgärder som de tyska myndigheterna vidtagit i sak och kom 
fram till att den tyska bedömningen överensstämde med gemenskapsrätten. 

Kommissionens avdelningar skickade sin detaljerade analys till de tyska myndigheterna och 
tillverkaren i en skrivelse av den 18 juli 2007. Syftet med denna analys var att i första hand 
förklara varför kommissionens avdelningar inte skulle vidta några åtgärder enligt artikel 8 och 
varför de inte övervägde att inleda överträdelseförfaranden. Syftet var också att bidra till en 
snabb lösning av frågan genom att ange kommissionens avdelningars syn på ärendet och på 
vilka punkter det behövdes mer uppgifter.
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Under de följande månaderna försökte kommissionens avdelningar sedan att underlätta 
kontakterna mellan framställaren och de tyska myndigheterna. Detta ledde till att de tyska 
myndigheterna i augusti 2007 erbjöd framställaren ett vetenskapligt utbyte eller att 
tillhandahålla ett sakkunnigutlåtande. Tillverkaren antog detta erbjudande i november 2007 
och ett samrådsmöte ägde rum i januari 2008. Under detta samråd redogjorde de tyska 
myndigheterna för de uppgifter som fortfarande krävdes av tillverkaren. 

Slutsatser

Kommissionens avdelningar sammanträffade med framställaren i november 2006 och har 
hållit kontakt med framställaren och de tyska myndigheterna sedan augusti 2006. 
Framställaren har riktat olika skrivelser till ordförande José Manuel Barroso, vice ordförande 
Günter Verheugen och medlemmar av hans kansli, generaldirektör Heinz Zourek samt 
personal vid kommissionens avdelningar. Framställaren skrev också till Olaf. Olaf bedömde 
den tillhandahållna informationen och fann att anklagelserna inte var tillräckligt styrkta och 
avskrev därför ärendet den 15 april 2008. Framställaren informerades om det beslutet 
den 7 maj 2008. Dessutom översändes den ursprungliga information som framställaren 
tillhandahållit jämte Olafs beslut om avskrivning till kommissionens generalsekreterare 
den 8 oktober 2008. Rättsläget och den ståndpunkt som kommissionens avdelningar intagit 
har förklarats i olika skrivelser till framställaren och i svaret på en skriftlig fråga från 
parlamentsledamoten Wofgang Kreissl-Dörfler. Det är tydligt att framställaren är av en annan 
mening. Så som beskrivits ovan har kommissionen dock inte vid denna tidpunkt någon 
ytterligare uppgift. I december 2007 informerade kommissionens avdelningar därför 
framställaren om att såvida det inte framkom betydande nya faktorer ansåg de inte att någon 
ytterligare skriftväxling om saken var till nytta. 

Kommissionens avdelningar anser att det nu finns två alternativ för framställaren om han 
ämnar saluföra produkten effecto: antingen att samarbeta med de tyska myndigheterna för att 
komplettera uppgifterna för att visa att hans produkt är säker eller att vidta lämpliga rättsliga 
åtgärder på nationell nivå. Det förefaller som om framställaren har valt det andra alternativet. 
Om de nationella domstolarna finner att ett beslut eller en fråga om tolkningen av 
gemenskapsrätten krävs för att avkunna en dom finns det möjlighet att begära ett 
förhandsavgörande från EG-domstolen. Detta är den rätta vägen att gå vidare om 
framställaren vill väcka talan inför domstol. Så som beskrevs ovan analyserade 
kommissionens avdelningar möjligheten att inleda överträdelseförfaranden mot Tyskland och 
kom fram till att ett sådant förfarande inte var berättigat. Framställaren har trots detta 
fortfarande möjlighet att inge ett klagomål och informerades om denna möjlighet tidigt under 
kontakterna med kommissionens avdelningar. 


