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Vedr. : Andragende 0473/2008 af Christoph Klein

I fortsættelse af Deres skrivelse af 24. marts 2010, hvori De anmodede Retsudvalget om en 
udtalelse om ovenstående andragende, er sagen blevet grundigt analyseret (se bilaget til 
denne skrivelse), og udvalget er nået frem til følgende resultater og fremsætter følgende 
henstillinger på grundlag af loven.

Det synes at fremgå af de tilgængelige dokumenter, at andragerens sag er et oplagt tilfælde 
af, at Kommissionen siden 1997 har nægtet ham adgang til domstolsprøvelse. Da 
Kommissionen aldrig har afsluttet, eller muligvis oven i købet aldrig reelt har indledt, 
beskyttelsesproceduren i direktiv 93/42/EØF, har han ingen kommissionsbeslutning, han kan 
anfægte ved Domstolen. Den tyske domstol, ved hvilken han anlagde sag, blev desuden i en 
skrivelse fra en generaldirektør i Kommissionen (på daværende tidspunkt hr. Zourek) 
tilskyndet til ikke at fremsætte en anmodning til Domstolen om præjudiciel afgørelse. I 
skrivelsen meddelte generaldirektøren den tyske domstol, at beskyttelsesproceduren var 
iværksat, en procedure, der som nævnt aldrig er blevet afsluttet.

Kommissionen betegnes ofte som "traktaternes vogter". I artikel 17 i traktaten om Den 
Europæiske Union er det således fastsat, at den "drager omsorg for gennemførelsen af 
traktaterne og af de foranstaltninger, der vedtages af institutionerne på grundlag heraf. Den 
fører tilsyn med gennemførelsen af EU-retten under Den Europæiske Unions Domstols 
kontrol."  I denne sag synes Kommissionen bevidst at have handlet i strid med EU-retten på 
en sådan måde, at andrageren ikke har haft adgang til domstolene. Det påpeges, at det i 
artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder, der i henhold til artikel 6 i traktaten om 
Den Europæiske Union har samme juridiske værdi som traktaterne, er fastsat, at enhver, hvis 
rettigheder og friheder som sikret af EU-retten er blevet krænket, skal have adgang til 
effektive retsmidler for en domstol og til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig 
frist for en uafhængig og upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov.  



Retsprincippet ubi jus, ibi remedium (hvor der er ret, er der også et retsmiddel) bør også finde 
anvendelse på EU-plan, og Domstolen har således til stadighed fastslået, at der ved traktaten 
er oprettet et fuldstændigt retsmiddel- og proceduresystem, som skal sikre kontrollen med 
lovligheden af institutionernes retsakter1. Ved ikke at afslutte beskyttelsesproceduren sikrede 
Kommissionen, at andrageren ikke havde adgang til dette "fuldstændige retsmiddelsystem".

Dermed ikke være sagt, at andrageren ikke har udfoldet alle tænkelige bestræbelser for at få 
oprejsning (ved de tyske domstole, henvendelse til den europæiske ombudsmand, ved 
Menneskerettighedsdomstolen osv.), men alt uden held. Kommissionen kan ikke stå over 
loven.

Der er ingen tvivl om, at andrageren har en yderst berettiget sag, og at hans grundlæggende 
ejendomsret, jf. chartrets artikel 17, er blevet krænket, idet han er blevet berøvet sine 
intellektuelle ejendomsrettigheder. Han har også andre krav på erstatning, som han har ret til 
at gøre gældende ved domstolene.

Derudover synes Kommissionen klart at have tilsidesat retten til god forvaltning, jf. chartrets 
artikel 412.

Det forværrer kun situationen, at den uret, der er begået mod andrageren, har afstedkommet 
et forbud mod salget af et produkt siden 1997, der – hævdes det overbevisende – ville have 
forbedret livskvaliteten for ca. 30 mio. personer, der lider af astma, og medført store 
omkostningsbesparelser for sundhedsforsikringsordningerne i Europa.

Det er klart, at Parlamentet selv ikke råder over noget retsmiddel. Det er dog udtrykkeligt 
fastsat i traktaten, at Kommissionen er ansvarlig over for Parlamentet.

Retsudvalget henstiller derfor, at Udvalget for Andragender indkalder det ansvarlige medlem 
af Kommissionen til straks at give møde for udvalget med henblik på a) at give en 
omfattende, ærlig og klar redegørelse for Kommissionens adfærd og b) at forklare, hvilke 
foranstaltninger den agter at træffe, således at andrageren kan gøre sine rettigheder gældende.
Hvis kommissionsmedlemmet ikke giver en fyldestgørende redegørelse over for Udvalget for 

                                               
1 Se for eksempel sag C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores mod Rådet [2002] Samling af Domstolens 
afgørelser I-6677.
2 1. Enhver har ret til at få sin sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en 
en rimelig frist af Unionens institutioner og organer.
2. Denne ret omfatter navnlig:
a) retten for enhver til at blive hørt, inden der træffes en individuel foranstaltning over for ham/hende,
som måtte berøre ham/hende negativt
b) retten for enhver til aktindsigt i de akter, der vedrører ham/hende,
under iagttagelse af legitime fortrolighedshensyn samt tavshedspligt og sagernes fortrolighed
c) pligt for forvaltningen til at begrunde sine beslutninger.
3. Enhver har ret til erstatning fra Fællesskabet for skader forvoldt af dets institutioner eller dets ansatte
under udøvelsen af deres hverv i overensstemmelse med de almindelige principper, der er fælles for
medlemsstaternes retssystemer.
4. (...)



Andragender, gør Retsudvalget opmærksom på, at der kan nedsættes et midlertidigt 
undersøgelsesudvalg, jf. artikel 226 i traktaten om Den Europæiske Union.

Retsudvalget vedtog3 enstemmigt denne udtalelse med 23 stemmer for, 0 imod og 0 hverken 
for eller imod.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner Lehne

Bilag 
                                               
3 Til stede ved den endelige afstemning: Klaus-Heiner Lehne (formand), Luigi Berlinguer (næstformand), 
Raffaele Baldassarre (næstformand), Evelyn Regner (næstformand), Sebastian Valentin Bodu (næstformand), 
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, Dimitar 
Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz 
Zwiefka.



Bilag til Retsudvalgets skrivelse om andragende 0473/2008 af Christoph Klein, 
administrerende direktør for atmed AG

Vedr. : Andragende 0473/2008 af Christoph Klein, administrerende direktør for 
atmed AG 

1. Baggrund

Udvalget for Andragender har anmodet Retsudvalget om at afgive udtalelse om andragende 
0473/2008 af Christoph Klein, administrerende direktør for atmed AG (Bayern), et 
aktieselskab efter tysk lov. Andrageren hævder navnlig, at han nægtes sin ret til effektiv 
retsbeskyttelse med den begrundelse, at 

 Kommissionen ikke afholdt samråd og bekendtgjorde sine resultater i henhold til den 
procedure, der indledtes i 1997 i medfør af beskyttelsesklausulen i artikel 8 i direktiv 
93/42/EØF, og at

 Kommissionen ikke insisterede på en ny procedure i medfør af beskyttelsesklausulen 
i artikel 8 i direktiv 93/42/EØF efter et påbud fra de tyske myndigheder af maj 2005.

Med sit andragende anmoder Klein Parlamentet om at tage sagen op for at sikre, at 
Kommissionen følger procedurerne i medfør af beskyttelsesklausulen i artikel 8 i direktiv 
93/42/EØF med hensyn til to salgsforbud udstedt i Tyskland (i 1997 og 2005).

2. De juridiske rammer

A. Direktiv 93/42/EØF

Artikel 8 i direktiv 93/42/EØF med overskriften "Beskyttelsesklausul" indeholder følgende 
bestemmelser:
1. Hvis en medlemsstat konstaterer, at de i artikel 4, stk. 1 og stk. 2, andet led, omhandlede 
anordninger, som er korrekt anbragt, vedligeholdt og anvendt i overensstemmelse med deres 
formål, vil kunne bringe patienternes, brugernes eller en eventuel tredjemands sundhed 
og/eller sikkerhed i fare, træffer den alle nødvendige foreløbige foranstaltninger til at trække 
de pågældende anordninger tilbage fra markedet eller til at forbyde eller begrænse 
markedsføringen eller ibrugtagningen heraf. Medlemsstaten underretter straks 



Kommissionen om sådanne foranstaltninger og anfører grundene til beslutningen, herunder 
navnlig om den manglende overensstemmelse med dette direktiv skyldes: 
(a) manglende opfyldelse af de i artikel 3 omhandlede væsentlige krav 
(b) ukorrekt anvendelse af de i artikel 5 omhandlede standarder, for så vidt disse standarder 
hævdes at være anvendt, eller 
(c) en mangel ved disse standarder. 
2. Kommissionen indleder snarest muligt samråd med de berørte parter. Hvis Kommissionen 
efter dette samråd konstaterer: 
– at foranstaltningerne er berettigede, giver den straks den medlemsstat, som har taget 
initiativet til dem, og de øvrige medlemsstater underretning herom. Hvis den i stk. 1 
omhandlede beslutning begrundes i en mangel ved selve standarderne, forelægger 
Kommissionen efter samråd med de berørte parter sagen for det i artikel 6 omhandlede 
udvalg inden to måneder, dersom den medlemsstat, der har truffet beslutningen, har til 
hensigt at fastholde den, og indleder den procedure, der er omhandlet i artikel 6 
– at foranstaltningerne er uberettigede, giver den straks den medlemsstat, der har taget 
initiativet til disse, samt fabrikanten eller hans repræsentant i Fællesskabet underretning 
herom. 
3. Hvis en anordning, som ikke er i overensstemmelse med sikkerhedskravene, er forsynet 
med EF-mærkning, træffer den kompetente medlemsstat de fornødne foranstaltninger over 
for den, der har anbragt mærkningen, og underretter Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater herom. 
4. Kommissionen sørger for, at medlemsstaterne holdes underrettet om procedurens forløb 
og resultater.

I artikel 18 med overskriften "Uretmæssigt anbragt EF-mærkning" er følgende fastsat:
Følgende bestemmelser finder anvendelse med forbehold af artikel 8: 
(a) Hvis en medlemsstat konstaterer, at EF-mærkningen er blevet anbragt uretmæssigt, er 
fabrikanten eller hans repræsentant i Fællesskabet forpligtet til at sørge for, at overtrædelsen 
bringes til ophør på de betingelser, som medlemsstaten fastsætter. 
(b) Fortsætter overtrædelsen af bestemmelserne, træffer medlemsstaten efter proceduren i 
artikel 8 alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde markedsføringen af 
det pågældende produkt eller for at sikre, at det trækkes tilbage fra markedet. 

B. National lovgivning

Den relevante artikel i den tyske lov om lægemidler (lov om medicinske anordninger – i den 
udgave, der er offentliggjort den 7. august 2002, BGBL, I s. 3146, som ændret ved artikel 6 i 
lov af 29. juli 2009, BGBL, I s. 2326) har følgende ordlyd: 

§ 28 Procedurer for beskyttelse mod risici



(1) Den kompetente myndighed i medfør af denne lov træffer alle nødvendige 
foranstaltninger for at beskytte patientens, brugeres og andre personers sundhed eller 
sikkerhed mod farer i forbindelse med medicinske anordninger, medmindre lov om 
atomenergi eller en bekendtgørelse på grundlag heraf vedrørende medicinske anordninger, 
der udsender ioniserende stråling eller indeholder radioaktive stoffer, tillægger den 
relevante kompetente myndighed tilsvarende beføjelser.

(2) Den kompetente myndighed er navnlig bemyndiget til at udstede påbud, bl.a. om 
nødvendigt vedrørende lukning af virksomheden eller anlægget for at imødegå umiddelbar 
fare for folkesundheden, den offentlige sikkerhed og den offentlige orden. Den kan forbyde 
eller begrænse markedsføring, ibrugtagning, drift og anvendelse af medicinske anordninger 
samt indledning eller fortsættelse af den kliniske undersøgelse eller 
evalueringsundersøgelsen af ydeevne eller kræve særlige betingelser opfyldt herfor, eller den 
kan påbyde, at den medicinske anordning tilbagekaldes eller beslaglægges. Den underretter 
de øvrige kompetente myndigheder i Tyskland, den kompetente højere forbundsmyndighed og 
Forbundssundhedsministeriet om sådanne skridt.

(3) Hvis den kompetente myndighed konstaterer, at en medicinsk anordning med EF-
mærkning eller en anordning efter mål kan bringe patienters, brugeres eller tredjemands 
sundhed eller sikkerhed eller deres ejendom i fare, selv om de er korrekt anbragt, 
vedligeholdt og anvendt i overensstemmelse med deres formål, og hvis den træffer 
foranstaltninger med henblik på af fjerne den medicinske anordning fra markedet eller 
forbyde eller begrænse markedsføringen eller ibrugtagningen heraf, underretter den straks 
Forbundssundhedsministeriet herom og angiver grundene til de trufne foranstaltninger, 
således at der kan indledes en beskyttelsesklausulprocedure, jf. artikel 7 i direktiv 
90/385/EØF, artikel 8 i direktiv 93/42/EØF eller artikel 8 i direktiv 98/79/EF. Det bør 
navnlig angives,
om den manglende overholdelse af bestemmelserne i denne lov skyldes:

1. manglende opfyldelse af de væsentlige krav 
2. ukorrekt anvendelse af harmoniserede standarder eller fælles tekniske specifikationer, hvis 
sådanne standarder eller specifikationer hævdes at være anvendt, eller
3. en mangel ved selve disse harmoniserede standarder eller fælles tekniske specifikationer.

(4) Den kompetente myndighed kan sørge for, at alle personer, der kunne udsættes for fare i 
forbindelse med en medicinsk anordning, rettidigt og på en passende måde underrettes om 
denne fare. Der kan udsendes en officiel advarsel til offentligheden i tilfælde, hvor der 
foreligger en umiddelbar fare, og hvis der ikke kan træffes andre foranstaltninger, der er lige 
så effektive, eller hvis sådanne foranstaltninger ikke kan træffes i tide.

(5) De foranstaltninger, der er nævnt i artikel 14, stk. 1, litra b), i direktiv 93/42/EØF og 
artikel 13 i direktiv 98/79/EF, træffes af Forbundssundhedsministeriet i form af en 
bekendtgørelse, jf. § 37, stk. 6.

3. Sagens omstændigheder



Ifølge det foreliggende dokumentationsmateriale er sagens omstændigheder følgende:

I. I begyndelsen af 1990'erne opfandt andrageren et inhalationsapparat til brug sammen med 
beta2-aerosolsprayer i behandlingen af akutte astmatilfælde, og han fik tildelt patenter for sin 
opfindelse. Inhalationsapparatet skal indgive farmaceutiske MDI-aerosolprodukter ved at 
erstatte det oprindelige mundstykke, der sælges sammen med aerosolsprayen. Det er det 
eneste inhalationsapparat, der kan anvendes, mens patienten ligger ned (hvilket er vigtigt for 
sengeliggende patienter eller patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse), og på grund af 
apparatets design er det langt mere effektivt end det oprindelige mundstykke og mere 
effektivt med hensyn til at sikre, at lægemidlet når lungerne, ifølge en undersøgelse foretaget 
af dr. Köhler.  Produktet modtog en innovationspris fra Hans Sauer-instituttet. Desuden 
hævder andrageren, at denne opfindelse i meget væsentlig grad ville nedbringe udgifterne til 
behandling af de ca. 30 millioner personer, der lider af astma i Europa, og 
forsikringsstatistikker bekræfter dette.

Nærmere bestemt fremfører andrageren følgende:
 Produktet er med mellemrum blevet solgt i Tyskland siden 1996.  
 Der er solgt over 30 000 enheder, og det anslås, at anordningen er blevet brugt af 

astmatikere over 199 millioner gange. Det er det eneste inhalationsapparat, der kan 
anvendes, når astmatikeren ligger ned (70 % af anfaldene sker, når astmatikeren sover). 

 Produktet er forsynet med EF-mærkning og mærkning som medicinsk anordning i 
klasse 1, og disse mærkninger er aldrig blevet tilbagekaldt. 

 Der er ingen indberetninger af tilfælde, hvor patienter har været udsat for problemer som 
følge af anvendelsen af denne anordning.  

 Den tyske myndighed (DIMDI), der varetager registrering af tvivlsomme produkter eller 
lægemidler, har aldrig haft en anmærkning om produktet.  

 Produktet kan som en medicinsk anordning i klasse 1 sammenlignes med en sprøjte, idet 
det er en indgiftsanordning. Det sælges i tom tilstand og anvendes til at indgive en 
præcis dosis af lægemidlet, der er indeholdt i aerosolsprayen. I modsætning til sprøjter, 
der er farligere, fordi den præcise dosis, der indgives, afhænger af menneskelig 
indgriben, indgiver MDI-aerosolbeholderen altid samme mængde af lægemidlet.

 Et forsikringsselskab, der som led i en langsigtet undersøgelse stillede 
inhalationsapparaterne til rådighed for astmatikere, opnåede store 
omkostningsbesparelser med hensyn til den anvendte mængde medicin, og udgifterne til 
behandling af bivirkningerne ved at anvende aerosolsprayer (dvs. trøske) begrænsedes. 
Da forsikringsselskabet ikke længere kan stille inhalationsapparatet til rådighed for sine 
astmapatienter, har selskabet lidt økonomisk skade.

 30 millioner astmatikere har brug for denne nye teknologi.
 Den potentielle virkning for offentlige sundhedsforsikringsordninger er betydelig, idet 

der kunne opnås store omkostningsbesparelser, da astmatikere anvender langt mindre 
medicin, og opfølgningsudgifterne ligeledes begrænses. 

Produktet fremstilledes første gang af Primed Halberstadt GmbH (Sachsen-Anhalt) og 
markedsførtes fra 1996 som en medicinsk anordning i klasse 1 med EF-mærkning af 
Broncho-Air medizintechnik AG i Martinsried (Bayern) under navnet "Inhaler Broncho-Air". 



I maj 1996 skrev regeringen i Øvre Bayern til det regionale udvalg i Magdeburg (Sachsen-
Anhalt) og bad udvalget undersøge, om "Inhaler Broncho-Air" var i overensstemmelse med 
de relevante standarder.

Den 12. december 1996 meddelte den ansvarlige myndighed, sundhedsministeriet i Sachsen-
Anhalt, efter at have besøgt virksomheden og gennemgået dokumentationen, at alle juridiske 
krav til godkendelse som en medicinsk anordning i klasse 1 og alle overensstemmelseskrav 
var opfyldt. I samme skrivelse spurgte sundhedsministeriet i Sachsen-Anhalt den bayerske 
sundhedsminister, hvorfor den statslige myndighed i Øvre Bayern var blevet anmodet om at 
skride ind over for markedsføringen af inhalationsapparaterne. Det meddeltes myndighederne 
i Bayern, at "Inhaler Broncho-Air" var et produkt forsynet med EF-mærkning, og hvis de 
havde indvendinger, var det nødvendigt at indlede en procedure, hvor man på ny gennemgik 
produktsikkerheden (jf. artikel 8 i direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske 
anordninger). 

I december 1996 udstedte regeringen i Sachsen-Anhalt efter krav fra regeringen i Øvre 
Bayern et påbud om tilbagekaldelse af inhalationsapparaterne (salgsforbud).  

Den 23. september 1997 forbød myndighederne i Sachsen-Anhalt markedsføringen af 
anordningen.  Det tyske forbundssundhedsministerium indledte en procedure inden for 
rammerne af beskyttelsesklausulen i artikel 8 i direktiv 93/42/EØF og underrettede 
Kommissionen herom den 13. december 1997. De tyske myndigheder modtog aldrig et 
officielt svar fra Kommissionen og antog, at den tilsluttede sig forbuddet. 

I mellemtiden meddelte salgsvirksomheden, at den ville fjerne produktet fra markedet. 
Direktøren for salgsvirksomheden4 udtalte, under pres fra de bayerske myndigheder, at den 
ikke ville markedsføre produktet, før der var stillet yderligere kliniske data til rådighed. 
Kommissionen antog derfor tilsyneladende, at der ikke var behov for, at proceduren inden for 
rammerne af beskyttelsesklausulen fortsattes. Kommissionen gav dog aldrig officiel 
meddelelse om procedurens afslutning med det resultat, at proceduren, der indledtes i 1997 
(herefter "1997-proceduren"), tilsyneladende fortsat er i gang.

II. I 2002 overtog atmed AG (Bayern) produktionen og markedsføringen af
inhalationsapparatet, der nu fik betegnelsen "effecto".  Siden 2003 markedsførtes det som en 
medicinsk anordning i klasse 1 med EF-mærkning. Denne godkendelse er aldring blevet 
tilbagekaldt.

Ved påbud af 18. maj 2005 forbød regeringen i Øvre Bayern i henhold til artikel 28, stk. 1 og 
2, i lov om medicinske anordninger markedsføring af inhalationsapparatet og reklame herfor, 
og det blev pålagt, at alle inhalationsapparater af mærket "effecto" skulle trækkes tilbage fra 
markedet. 

                                               
4 Det var i realiteten ikke salgsvirksomheden, men producenterne der skulle gøre dette.



Andrageren anlagde (fra den 12. november 2008) flere retssager ved de tyske 
forvaltningsdomstole. Selv om andrageren havde anmodet Bayerisches Verwaltungsgericht 
München (forvaltningsdomstol i første instans) om at forelægge spørgsmålet for Den 
Europæiske Unions Domstol til præjudiciel afgørelse, afviste forvaltningsdomstolen dette 
med den begrundelse, at der ikke var behov for en præjudiciel afgørelse fra Domstolen.   
Dette skyldtes tilsyneladende, at det i en skrivelse af 22. februar 2007 fra hr. Zourek, 
generaldirektør i Kommissionen, til den tyske domstol meddeltes, at samrådet i forbindelse 
med beskyttelsesklausulen var indledt.

Det fremgår af de tilgængelige dokumenter, at forbundsministeriet ikke officielt underrettede 
Kommissionen om de foranstaltninger, der var truffet i overensstemmelse med artikel 8 i 
direktiv 93/42/EØF. I forbundsministeriet var man af den opfattelse, at påbuddet af 18. maj 
2005 omhandlede samme produkt som påbuddet af september 1997. Kun produktets navn og 
producentens navn var forskellige. Da de tyske myndigheder aldrig havde modtaget et 
officielt svar fra Kommissionen som led i 1997-proceduren, antog de muligvis, at 
Kommissionen tilsluttede sig forbuddet mod inhalationsapparatet, men Kommissionen var 
under alle omstændigheder forpligtet til at træffe en afgørelse på den ene eller anden måde, 
og dette undlod den at gøre. De tyske myndigheder oplyste som svar på et spørgsmål fra 
Kommissionen, at salget af inhalationsapparatet var blevet forbudt den 18. maj 2005 som 
følge af det første salgsforbud i 1997, og at der derfor ikke var nogen grund til at indlede en 
ny procedure.

Andrageren underrettede dog Kommissionens tjenestegrene om det andet forbud i januar og 
august 2006 med henblik på at indlede en overtrædelsesprocedure over for Tyskland, fordi 
Kommissionen ikke straks var blevet underrettet, og der ikke var gennemført en nyvurdering 
af produktsikkerheden, jf. artikel 8 i direktiv 93/42/EØF.

Kommissionens tjenestegrene kontaktede derpå både andrageren og de tyske myndigheder. I 
noter af 11. juli 2007, 18. juli 2007 og 16. august 2007 redegjorde Kommissionens 
tjenestegrene over for de tyske myndigheder og andrageren for Kommissionens holdning. 
Kommissionen var af den opfattelse, at det ikke i tilstrækkelig grad var godtgjort, at 
inhalationsapparatet opfyldte de væsentlige krav i artikel 3 sammenholdt med bilag I i 
direktiv 92/43/EØF. Der var behov for yderligere kliniske data om produktets bivirkninger. 
Disse kunne bygge på enten en indsamling af relevant videnskabelig litteratur eller kliniske 
undersøgelser. Endelig nåede Kommissionen til den konklusion, at der ikke var behov for en 
nyvurdering af produktsikkerheden, fordi sagen henhørte under artikel 18 – snarere end 
artikel 8 – i direktiv 93/42/EØF.

III. I de følgende måneder forsøgte Kommissionens tjenestegrene at lette kontakten mellem 
andrageren og de tyske myndigheder. Som følge heraf afholdtes der den 29. august 2007 et 
første møde mellem andrageren og Det Føderale Institut for Lægemidler og Medicinske 
Anordninger (BfArM) med henblik på at drøfte, hvilke videnskabelige data der manglede. 
Andrageren forelagde risikoanalyser, kliniske evalueringer og fuldstændig dokumentation 
for, at produktet opfyldte kravene til en medicinsk anordning. Kommissionen meddelte i en 
skrivelse af 18. august 2007, at der muligvis skulle forelægges yderligere kliniske data. 
Ovennævnte institut accepterede ikke andragerens data og krævede kliniske undersøgelser og 



behandlede dermed anordningen, som om der var tale om et nyt lægemiddel og ikke en 
indgiftsanordning.
Efter yderligere kontakter i november 2007 afholdtes der et nyt møde mellem andrageren og 
instituttet den 27. januar 2008. I denne akademiske drøftelse redegjorde instituttet for, hvilke 
kliniske undersøgelser man krævede. Andrageren var villig til at forelægge og forelagde rent 
faktisk de data, der krævedes for en medicinsk anordning, og han var villig til at gennemføre 
kliniske undersøgelser ud fra den forudsætning, at der var tale om en medicinsk anordning og 
ikke et lægemiddel. Der er forelagt tilstrækkelige data for en anordning, der ikke har noget at 
gøre med den nærmere bestemte dosering.

IV. Desuden sendte medlem af Europa-Parlamentet, Kreissl-Dörfler, en række skrivelser til 
Kommissionens formand, Barroso, daværende næstformand i Kommissionen, Verheugen, og 
medlemmer af hans kabinet, generaldirektør Zourek og andre ansatte i Kommissionen. Klein 
skrev også til OLAF, der klassificerede sagen som en ikke-sag den 15. april 2008. OLAF 
sendte klagen til Kommissionens undersøgelses- og disciplinærkontor (IDOC). atmed AG har 
anmodet om en opdatering, men i sidste ende afviste IDOC klagen efter at have nægtet at 
give nogen oplysninger. Der er indgivet en klage over OLAF og IDOC til den europæiske 
ombudsmand (reg. nr. 0452/2010/BEH).

4. Evaluering

I. Ud fra de tilgængelige oplysninger kan følgende problemer indkredses:

a) Om 1997-proceduren 

Andrageren hævder, at Kommissionen ikke overholdt EU-lovgivningen ved at afholde 
samråd med sagkyndige på området og tilkendegive sine resultater i henhold til 1997-
proceduren, jf. artikel 8 i direktiv 93/42/EØF, med det resultat, at salgsforbuddet stadig er i 
kraft. Denne procedure er derfor stadig åben. At Kommissionen ikke traf de foranstaltninger, 
den var forpligtet til at træffe i henhold til EU-lovgivningen, betød, at Klein slet ikke rådede 
over nogen retsmidler, og dette er fortsat tilfældet. Nærmere bestemt suspenderede Kontoret 
for Sikkerhed på Arbejdspladsen for delstaten Sachsen-Anhalt proceduren omkring 
indgivelse af en klage over salgsforbuddet mod "Broncho Air Inhaler", fordi afgørelsen først 
kunne påankes, når Kommissionens udtalelse var modtaget.

Kommissionen indrømmer, at den aldrig traf de krævede foranstaltninger i henhold til denne 
procedure, fordi salgsorganisationen meddelte, at den først ville markedsføre produktet, efter 
at der var gennemført yderligere undersøgelser. Men da denne erklæring fra 
salgsorganisationen ikke var relevant i juridisk forstand, underrettede de tyske myndigheder 
officielt Kommissionen om salgsforbuddet i 1997 og indledte dermed proceduren i 
forbindelse med beskyttelsesklausulen. 

I henhold til artikel 8 i direktiv 93/42/EØF kan en medlemsstat bl.a. forbyde salget af en 
anordning, der vil kunne bringe patienternes, brugernes eller en eventuel tredjemands 
sundhed og/eller sikkerhed i fare. I sådanne tilfælde skal medlemsstaten indlede 



revisionsproceduren i relation til produktsikkerhed og skal straks underrette Kommissionen. 
Kommissionen skal føre samråd og meddele, hvilke resultater den er nået frem til. 

Ifølge de tilgængelige dokumenter har der aldrig fundet nogen samråd sted. Hvad enten 
Kommissionen kunne tilslutte sig salgsforbuddet eller ej, var den under alle omstændigheder 
forpligtet til at underrette de berørte parter og de øvrige medlemsstater. Disse forpligtelser er 
uafhængige af parternes handlinger. 1997-proceduren er derfor stadig uafsluttet, og 
Kommissionen har overtrådt EU-lovgivningen.

b) Om 2005-proceduren 

Efter det andet salgsforbud af 18. maj 2005 mod "effecto"-produktet indledte de tyske 
myndigheder ikke en beskyttelsesprocedure. Andrageren anmoder Kommissionen om at 
insistere på en ny procedure i henhold til beskyttelsesklausulen i artikel 8 i direktiv 
93/42/EØF.

Kommissionen afviser dette, da man er af den opfattelse, at sagen ikke henhører under artikel 
8, men artikel 18 i direktiv 93/42/EØF. Grundlaget for påbuddet af 18. maj 2005 er, at 
inhalationsapparatet ikke opfyldte de væsentlige krav i bilag I i direktiv 93/42/EØF fra 
begyndelsen, og det skulle dermed ikke have været forsynet med EF-mærkning. Som nævnt 
ovenfor var alle juridiske krav om godkendelse som en medicinsk anordning i klasse 1 og 
alle overensstemmelseskrav opfyldt, og godkendelsen er derfor aldrig blevet tilbagekaldt.

Andrageren hævder, at han har opfyldt sin forpligtelse til at forelægge de relevante 
oplysninger, og at de tyske myndigheders krav om yderligere oplysninger ikke er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 93/42/EØF, jf. navnlig dommen i sag C-
6/05 Medipac-Kazantzidis5. 

Det synes at være uklart, om direktiv 93/42/EØF pålægger en person i andragerens situation 
en sådan bevisbyrde. Det er klart, at dette spørgsmål kun kan besvares af Domstolen.

Hvad årsagen til de tyske myndigheders indgreb over for andrageren end måtte være, skal det 
dog påpeges, at den trufne foranstaltning var et forbud mod markedsføring af 
inhalationsapparatet. Selv om artikel 18 finder anvendelse, henviser denne artikels litra b) 
stadig til proceduren i direktivets artikel 8. Selv om artikel 18 havde fundet anvendelse, var 
medlemsstaten derfor stadig forpligtet til at indlede beskyttelsesproceduren og underrette 
Kommissionen, og Kommissionen var forpligtet til at føre samråd og meddele resultaterne 
heraf.

Desuden kræves det udtrykkeligt i artikel 8, stk. 3, i direktiv 93/42/EØF, at Kommissionen 
skal underrettes, hvis en medlemsstat træffer foranstaltninger over for en person, der har 

                                               
5 Sag C-6/05 Medipac - Kazantzidis [2007] Samling af Domstolens afgørelser I-4557, punkt 55.  



anbragt EF-mærkningen, og produktet ikke opfylder de væsentlige krav for at opnå 
godkendelse. Kommissionen fremfører samme argument i sin skrivelse til andrageren af 18. 
juli 2007.

Det er derfor ikke i overensstemmelse med direktivet, at de kompetente tyske (føderale) 
myndigheder ikke underrettede Kommissionen om det påbud, regeringen i Øvre Bayern 
udstedte den 18. maj 2005.

5. Konklusion

Hvis man ser bort fra andragerens påstande om hans opfindelses fordele for de 30 millioner 
astmatikere i Europa og om de store besparelser, som hans opfindelse ville medføre for 
sygeforsikrings- og sundhedsordninger6, indebærer denne katastrofale situation, at 
andrageren ikke har adgang til nogen retsmidler. Trods Domstolens forsikringer om, at der i 
EU-retten er tilvejebragt et system med fuldstændig juridisk beskyttelse, har andrageren 
ingen muligheder for at få oprejsning: hans forsøg på at overtale de tyske domstole til at 
forelægge sagen for Den Europæiske Unions Domstol har ikke båret frugt, og han kan ikke 
anlægge sag mod Kommissionen, fordi Kommissionen ikke har truffet nogen afgørelse, som 
han kan påkære. Et andragende til det tyske parlament har ikke ført til noget resultat; det 
tyske parlament afviste andragendet uden at give nogen begrundelse. En klage til OLAF 
afstedkom en henvisning til Kommissionens undersøgelses- og disciplinærkontor (IDOC), 
som ikke besvarede nogen af andragerens klager. En klage til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol afvistes. Efter hans andragende til Europa-Parlamentet 
underrettede Den Juridiske Tjeneste med rette Udvalget for Andragender om, at Parlamentet 
ikke kunne anlægge sag mod Kommissionen, fordi denne havde undladt at træffe 
foranstaltninger. I mellemtiden kan andrageren ikke sælge sit produkt, og hans patenter er 
udløbet. Han er også blokeret internationalt, fordi han ikke kan markedsføre sin opfindelse i 
EU. Men han fortsætter med at kæmpe: han har indgivet en klage til den europæiske 
ombudsmand, og det er lykkedes ham at opnå pressens og fjernsynets bevågenhed (den 
østrigske fjernsynskanal OTV sendte et program om sagen for nogle uger siden). 

Ifølge det gamle retsprincip ubi jus, ibi remedium er der også et retsmiddel, hvor der er ret, 
men det er vanskeligt at se, hvor andrageren kan finde et retsmiddel i lovgivningen. Dette er 
en meget beklagelig situation, som Retsudvalget som det parlamentsudvalg, hvorunder 
anvendelse af EU-retten henhører, med sindsro må tage op.  

I henhold til proceduren i artikel 8 i direktiv 93/42/EØF, den såkaldte beskyttelsesklausul, 
skal Kommissionen "snarest muligt" indlede samråd med de berørte parter og "straks" 
underrette dem om, hvorvidt de trufne foranstaltninger (i dette tilfælde tilbagetrækning af det 
pågældende produkt) er berettigede eller ej. I dette tilfælde skete dette aldrig, selv om 
proceduren indledtes i 1997. Denne adfærd er fuldstændig i strid med Kommissionens 

                                               
6 Ifølge et tysk forsikringsselskab koster en astmatiker i gennemsnit (i form af lægeudgifter og 
opfølgningsudgifter) ca. 2 600 EUR om året.   Andragerens opfindelse ville medføre besparelser på mellem 700 
og 1 040 EUR pr. astmatiker. For en million astmapatienter ville dette udgøre mellem 700 og 1 040 millioner 
EUR i besparelser om året.  



forpligtelser i henhold til direktivet og gjorde det umuligt for de tyske myndigheder 
(herunder domstolene) at løse dette problem. Det er også et brud på alle retsprincipper, idet 
andrageren var uden nogen som helst retsmidler, og der skabtes en situation præget af 
fuldstændig usikkerhed på det retlige område. Kommissionen er forpligtet til at optræde som 
traktatens vogter og forsvarer af EU-retten. At sige, at den har forsømt denne forpligtelse i 
dette tilfælde, er en grov underdrivelse. For at sige tingene klart er andrageren, selv om han 
ikke synes at have nogen retsmidler, offer for et åbenlyst brud på EU-retten fra 
Kommissionens side og en lige så åbenlys forsømmelse fra denne institutions side med 
hensyn til opfyldelse af institutionens forpligtelser i henhold til loven. Kommissionen er 
ansvarlig for at sikre, at EU-retten overholdes: hvordan kan man forvente, at Unionens 
borgere og virksomheder overholder loven, når den institution, der formodes at skulle være 
traktaternes vogter, går foran med et så farligt eksempel?

Det foreslås, at Retsudvalget underretter Udvalget for Andragender om, hvilke resultater det 
er nået frem til, og anbefaler, at dette udvalg opfordrer den kompetente kommissær til straks 
at give møde i udvalget for at give Parlamentet en offentlig redegørelse for Kommissionens 
adfærd og forklare, hvordan denne situation kunne opstå, og hvordan kommissæren foreslår 
at løse problemerne. Dette er også vigtigt for at bortvejre mistanken om, at Kommissionen 
måske ikke har handlet korrekt i denne sag. I lyset af de væsentlige spørgsmål af offentlig 
interesse, som dette andragende giver anledning til, foreslår udvalget, at Udvalget for 
Andragender overvejer at anmode om, at der nedsættes et undersøgelsesudvalg, hvis denne 
redegørelse ikke er tilfredsstillende.


