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Уважаема г-жо Mazzoni,

В допълнение към писмото Ви от 24 март 2010 г., с което искате от комисията по 
правни въпроси становище относно горепосочената петиция, случаят беше внимателно 
анализиран (вж. приложението към настоящото писмо) и комисията направи следните 
констатации и препоръки въз основа на законодателството. 

От наличните документи е очевидно, че вносителят на петицията е жертва на явен 
отказ от правосъдие от страна на Комисията от 1997 г. насам. Поради факта, че 
Комисията никога не е приключила и вероятно дори не е започвала сериозно 
предпазната процедура, предвидена в Директива 93/42/ЕИО, той не разполага с 
решение на Комисията, което да може да оспори в Съда на Европейския съюз. Освен 
това германският съд, в който той е завел иск, е бил разубеден да отправи 
преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз от писмо на генерален 
директор на Комисията (тогава г-н Zourek), който информира Съда, че предпазната 
процедура е в ход – процедура, която, припомняме, никога не е доведена до край.

Комисията често е наричана „пазител на Договорите“.  Действително, член 17 ДЕС 
предвижда, че тя „следи за прилагането на Договорите и на мерките, приети от 
институциите по силата на тези Договори. Тя съблюдава прилагането на правото на 
Съюза под контрола на Съда на Европейския съюз“.  В случая изглежда, че Комисията 
преднамерено е действала в нарушение на правото на Съюза по такъв начин, че лишава 
вносителя на петицията от достъп до съдилищата.   Посочва се, че член 47 от Хартата 
на основните права, която съгласно член 6 ДЕС има същата юридическа сила като 
Договорите, предвижда, че всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на 
Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд 
и неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим 
и безпристрастен съд, предварително създаден със закон.  
Максимата ubi jus, ibi remedium следва да се прилага и на равнището на Съюза и 
действително според установената съдебна практика Договорът установява цялостна 



система от правни средства за защита и от производства, предназначени да осигурят 
контрол за законосъобразност на актовете на институциите.1
Като не е приключила предпазната процедура, Комисията е лишила вносителя от 
достъп до тази „цялостна система от правни средства за защита“.

Това не означава, че вносителят на петицията не е положил всички усилия, за да 
получи защита (пред германските съдилища, Омбудсмана, Съда по правата на човека и 
т.н.), но безрезултатно.  Комисията не може да бъде над закона.

В този случай няма съмнение, че вносителят има повече от защитима теза, че 
основното му право на собственост съгласно член 7 от Хартата е нарушено и че е бил 
лишен от правата си на интелектуална собственост. Той има и други искове за 
обезщетение, които има право да предяви в съда. 

Освен това Комисията явно е нарушила правото на добра администрация, уредено в 
член 41 от Хартата2.

Нещата се влошават още повече от факта, че несправедливостта, причинена на 
вносителя, е довела до забрана от 1997 г. насам на изделие, за което убедително се 
твърди, че е щяло да подобри качеството на живот на около 30 милиона страдащи от 
астма и да спести огромни разходи на здравноосигурителните системи в Европа.

Ясно е, че самият Парламент не разполага с правни средства за защита. Договорът 
обаче изрично предвижда, че Комисията отговаря пред Парламента.

Съответно, комисията по правни въпроси препоръчва на комисията по петиции да 
покани компетентния член на Комисията да се яви незабавно пред нея, за да а) даде 
пълно, честно и ясно обяснение за поведението на Комисията и б) да обясни какви 
действия възнамерява да предприеме тя, за да позволи на вносителя на петицията да 
предяви своите права.  Ако членът на Комисията не удовлетвори комисията по 
петиции, комисията по правни въпроси би изтъкнала, че член 226 ДФЕС предвижда 
създаването на временна анкетна комисия.

                                               
1 Вж. например дело C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores/Съвет [2002] Сборник, стр. I-6677.
2 1. Всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок.
2. Това право включва по-специално:
а) правото на всяко лице да бъде изслушвано преди срещу него да бъде предприета индивидуална
мярка, която би имала неблагоприятни последици за него;
б) правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят до него, като се зачитат 
легитимните
интереси, свързани с поверителността и професионалната и служебна тайна;
в) задължението на администрацията да мотивира своите решения.
3. Всяко лице има право на обезщетение от страна на Съюза за вредите, нанесени му от институциите
или от техните служители при изпълнение на служебните им задължения, в съответствие с основните
принципи, които са общи за законодателствата на държавите-членки.
4. (...)



Комисията по правни въпроси прие3 настоящото становище с 23 гласа „за“, 0 гласа 
„против“ и 0 гласа „въздържал се“.

С уважение,

Klaus-Heiner Lehne

Приложение: Приложение

                                               
3 Следните лица присъстваха по време на окончателното гласуване: Klaus-Heiner Lehne (председател), 
Luigi Berlinguer (заместник-председател), Raffaele Baldassarre (заместник-председател), Evelyn Regner 
(заместник-председател), Sebastian Valentin Bodu (заместник-председател), Mara Bizzotto, Piotr Borys, 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Kurt Lechner, Antonio 
Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Jutta Steinruck, Димитър Стоянов, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka



Приложение към писмото на комисията по правни въпроси във връзка с петиция 
№ 0473/2008, внесена от Christoph Klein, генерален директор на atmed AG

Относно: Петиция № 0473/2008, внесена от Christoph Klein, генерален 
директор на atmed AG 

1. Контекст

Комисията по правни въпроси беше помолена от комисията по петиции за становище 
относно петиция № 0473/2008, внесена от Christoph Klein, генерален директор на atmed 
AG (Бавария), акционерно дружество, учредено съгласно германското 
законодателство. Вносителят на петицията основно твърди, че му е отказано правото 
на ефективна правна защита на основание, че 

 Европейската комисия не е провела изслушвания и не е произнесла своите 
констатации по процедурата, започната през 1997 г. съгласно защитните 
разпоредби на член 8 от Директива 93/42/ЕИО, и

 Европейската комисия не е настоявала за нова процедура съгласно защитните 
разпоредби на член 8 от Директива 93/42/ЕИО след заповед на германските 
органи от май 2005 г.

С петицията си вносителят моли Парламента да предприеме действия, за да гарантира, 
че Комисията ще следва процедурите съгласно защитните разпоредби на член 8 от 
Директива 93/42/ЕИО по отношение на две съдебни възбрани за продажби, издадени в 
Германия (през 1997 г. и 2005 г.).

2. Правна рамка

А. Директива 93/42/EИО

Член 8 от Директива 93/42/EИО, озаглавен „Защитни разпоредби“, предвижда 
следното:
1. Когато държава-членка установи, че изделията, предвидени в член 4, параграф 1 и 
параграф 2, второ тире, когато са инсталирани правилно, поддържани и използвани в 
съответствие с предназначението им, могат да застрашат здравето и/или 
безопасността на пациентите, на потребителите или евентуално на други лица, тя 
взима съответните временни мерки, за да изтегли тези изделия от пазара или да 
забрани или ограничи пускането им на пазара или пускането им в експлоатация. 
Съответната държава-членка незабавно информира Комисията за всички такива 
мерки, като посочва основанията за решението си, и по-специално, ако 
несъответствието се дължи на: 
а) неспазването на съществените изисквания, посочени в член 3; 
б) неправилно приложение на стандартите, посочени в член 5 дотолкова, доколкото 
се твърди, че стандартите са прилагани; 



в) непълноти в самите стандарти. 
2. Комисията предприема консултации със засегнатите страни, колкото е възможно 
по-скоро. Когато след такава консултация Комисията установи, че: 
- мерките са оправдани, тя незабавно информира държавата-членка, която е 

предприела инициативата, и останалите държави-членки; когато решението, 
предвидено в параграф 1, се дължи на непълноти в стандартите, Комисията след 
консултации със засегнатите страни отнася въпроса до Комитета, предвиден в член 
6, параграф 1, в срок от два месеца, ако държавите-членки, които са взели 
решението, възнамеряват да го поддържат и да инициират процедурата, предвидена 
в член 6, 
мерките са неоправдани, тя информира незабавно държавата-членка, която е поела 
инициативата, и производителите или техните упълномощени представители, 
установени в Общността. 
3. 3 Когато несъответстващите изделия носят знака на Европейската общност 
(СЕ), компетентните държави-членки предприемат съответните действия срещу 
лицето, което е поставило знака, и информират Комисията и останалите държави-
членки за това. 
4. Комисията гарантира, че държавите-членки биват уведомени за хода и 
резултатите от тези действия.

Член 18, озаглавен „Погрешно поставен знак на Европейската общност (СЕ)“, 
предвижда:
Без да се засяга  член 8: 
а) когато държава-членка установи, че знакът на Европейската общност СЕ е 
поставен неправомерно, производителят или неговият упълномощен представител, 
установен в Общността, се задължава да преустанови нарушението при условията, 
определени от държавите-членки; 
б) когато нарушението продължи, държавата-членка трябва да вземе всички 
необходими мерки за ограничаване или забрана на пускането на пазара на въпросното 
изделие или да осигури оттеглянето му от пазара в съответствие с процедурата, 
предвидена в член 8. 

Б. Национално законодателство

Съответният член от германския закон относно медицинските изделия (закон за 
медицинските изделия – във версията, публикувана на 7 август 2002 г., BGBL, I S.3146, 
изменен с член 6 от закона от 29 юли 2009 г., BGBL, I S.2326) гласи, както следва: 

§ 28 Процедури за защита срещу рискове

(1) Съгласно настоящия закон компетентният орган предприема всички необходими 
мерки да защити здравето или безопасността на пациентите, на потребителите и 
на други лица от опасностите, които възникват от медицински изделия, освен ако 



законът за атомната енергия или основана на него наредба, свързана с медицински 
изделия, които излъчват йонизиращи лъчения или съдържат радиоактивни вещества, 
не предвижда съответни правомощия за съответния компетентен орган.

(2) По-специално компетентният орган е упълномощен да издава заповеди, 
включително относно временно затваряне на предприятието или инсталацията, ако 
е необходимо за предотвратяване на непосредствената опасност за общественото 
здраве, безопасност и ред. Той може да забранява, ограничава или да поставя 
специфични условия за пускането на пазара, пускането в употреба, експлоатацията и 
използването на медицински изделия, както и започването или продължаването на 
клинични изследвания или проучване за оценка на работата, или да нарежда 
изтегляне или конфискуване на медицинското изделие. Той информира останалите 
компетентни органи в Германия, компетентния по-висшестоящ федерален орган и 
федералното министерството на здравеопазването за тези действия.

(3) Ако компетентният орган определи, че маркирано със знака на Европейската 
общност (СЕ) или правено по поръчка медицинско изделие може да застраши 
здравето или безопасността на пациентите, на потребителите или на трети лица 
или тяхната собственост, дори когато е правилно инсталирано, поддържано и 
използвано в съответствие с неговото предназначение, и ако предприеме мерки, 
които имат за цел изтегляне от пазара на медицинското изделие или забраняването 
или ограничаването на пускането му на пазара или пускането му в експлоатация, той 
незабавно информира федералното министерството на здравеопазването, като 
мотивира своите действия, за да даде възможност за започване на процедурата, 
предвидена в защитните клаузи съгласно член 7 от Директива 90/385/ЕИО, член 8 от 
Директива 93/42/ЕИО или член 8 от Директива 98/79/ЕО. Мотивите следва да 
посочват, по-конкретно, дали несъответствието с настоящия закон се дължи на:

1. неспазването на съществените изисквания, 
2. неправилно приложение на хармонизирани стандарти или общи технически 
спецификации, ако се твърди, че те са прилагани, или
3. непълноти в самите хармонизирани стандарти или общи технически 
спецификации.

(4) Компетентният орган може своевременно по подходящ начин да информира 
всички лица, които биха могли да бъдат изложени на опасност, възникваща от 
дадено медицинско изделие, за тази опасност. В случай на непосредствена заплаха е 
позволено официално предупреждение към широката общественост, когато не могат 
да бъдат предприети други също толкова ефективни мерки или такива мерки не 
могат да бъдат предприети навреме.

(5) Мерките, посочени в член 14 б от Директива 93/42/ЕИО и член 13 от Директива 
98/79/ЕО, се предприемат от Федералното министерство на здравеопазването 
посредством наредба съгласно параграф 37, алинея 6.

3. Обстоятелства



Според наличната информация обстоятелствата са следните:

І. В началото на 90-те години на миналия век вносителят на петицията е изобретил 
инхалатор за употреба с beta2 аерозолни спрейове за спешни случаи при лечението на 
астма и е патентовал изобретението си. Инхалаторът е предназначен да подава 
фармацевтични метилендифенил диизоцианатни (MDI) аерозолни продукти, като 
заменя оригиналния мундщук, продаван с аерозолния спрей. Това е единственият 
инхалатор, който може да се използва, докато пациентът е в легнало положение (което 
е важно за пациентите, които са приковани на легло или тези с хронично обструктивно 
белодробно заболяване) и поради дизайна си е много по-ефикасен от оригиналния 
мундщук и по-ефикасно гарантира достигането на фармацевтичния продукт до 
дробовете, според проучване на д-р Köhler. Изделието е получило награда за иновация 
от Hans Sauer Institute. Освен това вносителят твърди, а статистическите данни на 
застрахователните компании го потвърждават, че това изобретение драматично ще 
намали разходите за лечението на приблизително 30 милиона страдащи от астма в 
Европа.

По-специално, според вносителя:
 Изделието се продава отвреме-навреме в Германия от 1996 г.  
 Продадени са над 30 000 броя и по изчисления изделието е ползвано от астматици 

над 199 милиона пъти.  Това е единственият инхалатор, който може да се използва 
в легнало положение (70% от пристъпите се случват по време на сън). 

 Изделието носи знак на Европейската общност (СЕ) и има сертификат за 
медицинско изделие клас 1, които никога не са били отнемани. 

 Няма регистрирана информация за каквито и да било проблеми с пациенти в 
резултат от използването на това изделие.  

 Изделието никога не е вписвано в германския регистър (DIMDI), който отговаря 
за регистрирането на съмнителни изделия или лекарства.  

 Изделието, като медицинско изделие клас 1, може да бъде сравнено със 
спринцовка, тъй като е изделие за прилагане на лекарство.  То се продава празно и 
се използва за подаване на точна доза от лекарството, което се съдържа в 
аерозолния спрей.  За разлика от спринцовката, която е по-опасна, тъй като точно 
подаваната доза зависи от човешка намеса, MDI аерозолният патрон винаги 
подава едно и също количество лекарство.

 Една застрахователна компания, която, като част от дългосрочно проучване, е 
предоставяла инхалаторите на своите пациенти-астматици, отчита големи 
спестявания на разходи по отношение на количеството използвано лекарство и 
счита, че разходите за лекуване на страничните ефекти от използването на 
аерозолни спрейове (т.е. млечница) са намалели. Тъй като вече не може да 
осигурява инхалатора на своите болни от астма пациенти, тази компания е 
претърпяла икономически щети.

 30 милиона астматици се нуждаят от тази нова технология.
 Потенциалното въздействие върху публичните здравноосигурителни системи е 

значително, защото могат да се спестят огромни разходи, тъй като астматиците 



използват много по-малко лекарство и разходите за последващи действия също се 
намаляват. 

Изделието се произвежда първо от Primed Halberstadt GmbH (Sachsen-Anhalt) и се 
продава като сертифицирано медицинско изделие клас 1 със знак на Европейската 
общност (СЕ), а от 1996 г. от Broncho-Air medizintechnik AG в Martinsried (Бавария) 
под името „Inhaler Broncho-Air“. 

През май 1996 г. правителството на Горна Бавария пише на регионалната комисия в 
Магдебург (Sachsen-Anhalt) и искал от нея да направи преглед на съответствието на 
„Inhaler Broncho-Air“.

На 12 декември 1996 г. отговорният орган, Министерството на здравеопазването на 
Sachsen-Anhalt, докладва след посещение на компанията и преглед на документацията, 
че всички законови задължения за акредитиране и съответствие като медицинско 
изделие клас 1 са изпълнени. В същото писмо Министерството на здравеопазването на 
Sachsen-Anhalt пита баварския министър на здравеопазването защо на държавната 
агенция на Горна Бавария е наредено да предприеме действия срещу пускането на 
пазара на инхалаторите. На баварците е казано, че „Inhaler Broncho-Air“ е 
сертифицирано със знак „СЕ“ изделие и ако имат възражения, е необходимо да се 
започне процедура за преглед на безопасността на изделието (съгласно член 8 от 
Директива 93/42/ЕИО от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия). 

През декември 1996 г. правителството на Sachsen-Anhalt, по настояване на 
правителството на Горна Бавария, издава заповед за изтегляне от пазара на 
инхалаторите (възбрана за продажба).  

На 23 септември 1997 г. органите на Sachsen-Anhalt забраняват пускането на изделието 
на пазара. Германското федерално министерство на здравеопазването започва 
процедура съгласно защитните разпоредби на член 8 от Директива 93/42/ЕИО и на 13 
декември 1997 г. информира за това Европейската комисия. Германските органи 
никога не получават официален отговор от Европейската комисия и приемат, че тя е 
съгласна със забраната. 

Междувременно компанията за продажби заявява, че ще изтегли изделието от пазара. 
Генералният директор на компанията за продажби4 заявява под натиска на баварските 
органи, че тя няма да продава изделието до предоставянето на допълнителни клинични 
данни. Следователно Комисията явно приема, че не е необходимо процедурата 
съгласно защитните разпоредби да продължи. Въпреки това Комисията никога не е 
издавала официално уведомление за прекратяване на процедурата, което явно води до 
извода, че процедурата започната през 1997 г. (наричана по-долу „процедурата от 1997 
г.“) продължава да тече.

                                               
4 В действителност не тя трябва да направи това, а производителите.



ІІ. През 2002 г. atmed AG (Бавария) поема производството и търговията с инхалатора, 
който сега е преименуван на „effectо“. От 2003 г. той е пуснат на пазара като 
сертифицирано със знак „СЕ“ медицинско изделие клас 1. Този сертификат никога не е 
бил отнеман.

Със заповед от 18 май 2005 г. правителството на Горна Бавария забранява продажбата 
и рекламата на инхалатора съгласно член 28, параграф 1 и параграф 2 от закона за 
медицинските изделия и е наредено всички инхалатори „effecto“ да бъдат изтеглени от 
пазара. 

Вносителят на петицията започва няколко съдебни производства (от 12 ноември 2008 
г.) пред германските административни съдилища. Въпреки че вносителят е поискал 
Bayerisches Verwaltungsgericht München (административен съд от първа инстанция) да 
отправи преюдициално запитване към Съда на Европейския съюз, той отказва да 
направи това на основание, че това не е необходимо.  Това изглежда е така, защото 
писмо от 22 февруари 2007 г. на г-н Zourek, генерален директор в Европейската 
комисия, до германския съд предполага, че изслушването във връзка със защитните 
разпоредби е в ход.

От наличните документи изглежда, че федералното министерство не е уведомило 
официално Комисията за мерките, предприети в съответствие с член 8 от Директива 
93/42/ЕИО. То е счело, че заповедта от 18 май 2005 г. се отнася за същото изделие, 
както заповедта от септември 1997 г. Единствено името му и името на производителя 
са различни. Тъй като германските органи никога не са получили официален отговор 
от Европейската комисия по процедурата от 1997 г., те вероятно са приели, че 
Комисията е съгласна със забраната на инхалатора, но при всички случаи Комисията е 
имала задължението да се произнесе по един или друг начин и не е направила това. В 
отговор на въпрос на Комисията германските органи са заявили, че продажбата на 
инхалатора е забранена на 18 май 2005 г. заради първата възбрана за продажби от 1997 
г. и че следователно няма причина за започване на нова процедура.

Вносителят на петицията обаче информира службите на Комисията за втората забрана 
през януари и август 2006 г. с оглед започване на процедура за установяване на 
нарушение срещу Германия на основание, че Комисията не е уведомена незабавно и че 
не направен преглед на безопасността на изделието, както изисква член 8 от Директива 
93/42/ЕИО.

Тогава службите на Комисията се свързват както с вносителя, така и с германските 
органи. С писма от 11 юли 2007 г., 18 юли 2007 г. и 16 август 2007 г. службите на 
Комисията обясняват на германските органи и на вносителя позицията на Комисията. 
Комисията счита, че няма достатъчно доказателства, че инхалаторът отговаря на 
съществените изисквания, посочени в член 3 във връзка с приложение І към Директива 
92/43/ЕИО. Необходими са допълнителни клинични данни за страничните ефекти на 
изделието. Те могат да се основават на компилиране на съответната научна литература 
или на клинични изследвания. И накрая, тя стига до извода, че не е необходим нов 



преглед на безопасността на изделието, тъй като случаят попада по-скоро в 
приложното поле на член 18, а не на член 8 от Директива 93/42/ЕИО.

ІІІ. През следващите месеци службите на Комисията се опитват да улеснят контактите 
между вносителя на петицията и германските органи. В резултат на това на 29 август 
2007 г. се провежда първата среща между вносителя и Федералния институт за 
лекарствата и медицинските изделия (BfArM), с оглед обсъждане кои научни данни 
липсват. Вносителят представя анализи на риска, клинични оценки и пълна 
документация за изделието по отношение на съответствието с изискванията за 
медицинско изделие.  В писмо от 18 август 2007 г. Комисията заявява, че вероятно 
следва да се представят допълнителни клинични данни.  BfArM не приема данните на 
вносителя и изисква клинични проучвания, като по този начин третира изделието като 
ново лекарство, а не уред за прилагане.
След допълнителни контакти през ноември 2007 г., на 27 януари 2008 г. се провежда 
втора среща между вносителя и BfArM. По време на тази научна дискусия BfArM 
обяснява какви клинични проучвания изисква. Вносителят на петицията е готов да 
предостави и в действителност предоставя необходимата информация за медицинско 
изделие и е готов да проведе клинични проучвания на базата, че става въпрос за 
медицинско изделие, а не за лекарство. Предоставени са достатъчно данни за изделие, 
които нямат нищо общо с определената доза.

ІV. В допълнение, г-н Kriessl-Dörfler, член на ЕП, изпраща серия от писма до 
председателя Барозу, тогавашния заместник-председател Ферхойген и членове на 
неговия кабинет, генерален директор Zourek и други служители на Комисията. Г-н 
Klein пише и на ОЛАФ, която на 15 април 2008 г. класифицира въпроса като несвързан 
с казуса. ОЛАФ изпраща жалбата на Службата за разследвания и дисциплинарни 
въпроси на Комисията (IDOC). atmed AG е поискала актуална информация, но IDOC, 
след като отказва да даде каквато и да е информация, в края на краищата отхвърля 
жалбата. Към Омбудсмана е отправена жалба относно ОЛАФ и IDOC (рег. номер 
0452/2010/BEH).

4. Оценка

І. Въз основа на наличната информация могат да бъдат идентифицирани следните 
проблеми:

а) Относно процедурата от 1997 г. 

Вносителят на петицията твърди, че Европейската комисия е нарушила 
законодателството на ЕС, като не е провела изслушвания с експерти в тази област и не 
е обявила констатациите си по процедурата от 1997 г., както изисква член 8 от 
Директива 93/42/ЕИО, което е довело до това, че възбраната за продажби все още е в 
сила. Следователно тази процедура е все още в ход. Фактът, че Европейската комисия 
не е действала, както изисква от нея законодателството на Съюза, означава, че Klein не 
е имал средства за правна защита, и случаят остава такъв. По-конкретно, службата за 
професионална безопасност на провинция Sachsen-Anhalt отлага процеса на внасяне на 



възражение срещу възбраната за продажби, наложена на „Broncho Air Inhaler“ с 
мотива, че не може да бъде внесена апелативна жалба, докато не бъде получено 
становището на Комисията.

От своя страна Комисията признава, че никога не е реагирала по тази процедура, 
защото организацията за продажби е заявила, че ще пусне изделието на пазара 
единствено след приключването на допълнителни проучвания. Но тъй като това 
заявление на организацията за продажби няма правно значение, германските органи 
официално са уведомили Комисията за възбраната за продажби през 1997 г., като по 
този начин са започнали процедура съгласно защитните разпоредби. 

Съгласно член 8 от Директива 93/42/ЕИО държава-членка може, наред с другото, да 
забрани продажбата на изделие, което може да застраши здравето и/или безопасността 
на пациентите, на потребителите или евентуално на други лица. В такъв случай 
държавата-членка започва процедура за преглед на безопасността на изделието и 
трябва незабавно да информира Комисията. Комисията трябва да предприеме 
консултации и да информира за своите констатации. 

Според наличните документи консултации изобщо не са провеждани. Във всеки 
случай, независимо дали е била съгласна или не със забраната за продажби, Комисията 
е имала задължение да информира заинтересованите страни и останалите държави-
членки. Тези задължения са независими от действията на страните. Следователно, 
процедурата от 1997 г. все още е в ход и Комисията е нарушила правото на Общността.

б) Относно процедурата от 2005 г. 

След втората възбрана за продажби от 18 май 2005 г. срещу изделието „effectо“
германските органи откриват процедура съгласно защитните разпоредби. Вносителят 
на петицията иска от Комисията да настоява за нова процедура съгласно защитните 
разпоредби на член 8 от Директива 93/42/ЕИО.

Комисията отказва да направи това, защото счита, че случаят не попада в приложното 
поле на член 8, а по-скоро в това на член 18 от Директива 93/42/ЕИО. Основанието за 
заповедта от 18 май 2005 г. е, че инхалаторът не спазва съществените изисквания, 
предвидени в приложение 1 към Директива 93/42/ЕИО ab initio и следователно не е 
следвало да бъде сертифицирано със знак „СЕ“. Както беше споменато по-горе, всички 
законови изисквания за акредитиране и съответствие с медицинско изделие клас 1 са 
изпълнени и затова сертификатът никога не е бил отнеман.

Вносителят на петицията твърди, че е изпълнил своите задължения да представи 
съответната информация и че по-специално, имайки предвид решението по делото C-



6/05 Medipac-Kazantzidis5, искането на германските органи за допълнителна 
информация не е в съответствие с разпоредбите на Директива 93/42/ЕИО. 

Изглежда неясно дали Директива 93/42/ЕИО налага такава тежест на доказване върху 
лице в положението на вносителя. Ясно е, че на този въпрос може да отговори 
единствено Съдът на Европейския съюз.

Въпреки това следва да се отбележи, че независимо от причините за действията на 
германските органи срещу вносителя, предприетата мярка е забрана за пускане на 
инхалатора на пазара. Дори да се прилага член 18, то буква б) от този член отново се 
позовава на процедурата, предвидена в член 8 от Директивата. Следователно, даже ако 
член 18 е приложим, държавата-членка все пак има задължение да започне процедура 
във връзка със защитните разпоредби и да информира Комисията, а Комисията има 
задължение да предприеме консултации и да изрази своите констатации.

Освен това член 8, параграф 3 от Директива 93/42/ЕИО изрично изисква Комисията да 
бъде информирана, когато държава-членка предприема действия срещу лице, което е 
поставило знака на Европейската общност (СЕ), когато изделието на спазва 
съществените изисквания за сертифициране. Комисията повдига същия въпрос в 
своето писмо до вносителя от 18 юли 2007 г.

Поради тези причини, фактът, че компетентните германски (федерални) органи не са 
информирали Комисията за заповедта на правителството на Горна Бавария от 18 май 
2005 г., не е в съответствие с тази директива.

5. Заключение

Като оставим настрана твърденията на вносителя на петицията относно ползите от 
неговото изобретение за тридесетте милиона астматици в Европа и огромните 
спестявания, които неговото изобретение ще донесе на здравноосигурителните 
системи,6 положението е такова, че вносителят не разполага с никакви средства за 
правна защита. Въпреки уверенията на Съда на Европейския съюз, че 
законодателството на ЕС осигурява система на пълна правна защита, вносителят е 
изцяло без възможност за такава: попречено е на опита му да убеди германските 
съдилища да се обърнат към Съда на Европейския съюз с преюдициално запитване и 
той не може да заведе иск за съдебен контрол срещу Европейската комисия, защото 
Комисията не е взела решение, срещу което той би могъл да заведе иск.  Без успех е 
отправил петиция към германския парламент, който е отхвърлил петицията му, без да 
се обоснове. Жалба до ОЛАФ е довела до прехвърляне към Службата за разследвания 
и дисциплинарни въпроси на Комисията (IDOC), която не е отговорила на нито една от 
жалбите на вносителя.  Жалба до Европейския съд по правата на човека е била 
                                               
5 Дело C-6/05 Medipac - Kazantzidis [2007] Сборник, стр. I-4557, точка 55.  
6 Според германски застраховател един астматик струва средно (по отношение на медицински разходи и 
разходи за последващи действия) около 2 600 евро годишно.  Изобретението на вносителя на петицията 
ще донесе спестявания за един астматик в размер на от 700 до 1 400 евро.  За 1 милион пациенти, 
страдащи от астма, това означава спестявания в размер на от 700 до 1 400 милиона евро годишно.  



отхвърлена.  След петицията му до Европейския парламент, Правната служба 
правилно информира комисията по петиции, че Парламентът не би могъл да заведе иск 
за бездействие срещу Комисията.  Междувременно вносителят не може да продава 
изделието си и патентите му са изтекли. Той е блокиран също така в международен 
план, защото не може да продава изобретението си в ЕС.  И той продължава да се 
бори: отправя жалба до Европейския омбудсман и успява да привлече вниманието на 
пресата и телевизията (австрийският телевизионен канал OTV преди няколко седмици 
излъчи предаване по въпроса). 

Съгласно старата максима – ubi jus, ibi remedium – трудно е обаче да се види къде в 
закона вносителят на петицията може да намери средство за защита.  Това е плачевно 
състояние на нещата, на което комисията по правни въпроси като парламентарна 
комисия, която отговаря за прилагането на правото на Съюза, трябва съвестно да 
обърне внимание.  

Съгласно процедурата, предвидена в член 8 от Директива 93/42/ЕИО, така наречените 
защитни разпоредби изискват Комисията да предприеме консултации със страните 
„колкото е възможно по-скоро“ и да ги информира „незабавно“ дали предприетите 
мерки (в този случай оттегляне на въпросното изделие) са оправдани или не. В този 
случай това никога не се е случило, въпреки че процедурата е започната през 1997 г.  
Това поведение е изцяло в нарушение на задълженията на Комисията съгласно 
Директивата и е направило невъзможно за германските органи (включително 
съдилищата) да разрешат въпроса.  То представлява нарушение и на всички принципи 
на справедливостта, тъй като оставя вносителя на петицията без всякакво средство за 
защита и създава ситуация на пълна правна несигурност.  Комисията има 
задължението да действа като пазител на Договорите и защитник на правото на Съюза.  
Да се каже, че тя е избягала от това свое задължение, е прекалено меко казано.  Казано 
с прости думи, макар че вносителят изглежда няма средство за правна защита, той е 
жертва на очевидно нарушение на правото на Съюза от страна на Комисията и също 
толкова очевидно неизпълнение от страна на тази институция на нейните задължения 
съгласно закона.  Комисията е отговорна да гарантира спазването на правото на Съюза: 
как е възможно да се очаква от европейските граждани и предприятия да спазват 
закона, когато институцията, която трябва да бъде пазител на Договорите, дава такъв 
опасен пример?

Предлагаме комисията по правни въпроси да информира комисията по петиции за 
своите констатации и да й препоръча да призове компетентния член на Комисията да 
се яви незабавно пред нея, за да даде на Парламента публичен отчет за поведението на 
Комисията и да обясни как се е получило това положение и как членът на Комисията 
предлага то да се поправи. Това е особено важно, за да се разсее подозрението, че 
Комисията може да не е действала коректно в този случай. Предвид съществените 
въпроси от обществен интерес, повдигнати от тази петиция, комисията би могла да 
предложи, ако този отчет е незадоволителен, комисията по петиции да обмисли да 
поиска създаването на анкетна комисия.


