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Αγαπητή κυρία Mazzoni,

Σε συνέχεια της επιστολής σας με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2010, μέσω της οποίας 
ζητούσατε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της ανωτέρω αναφοράς, η 
υπόθεση υποβλήθηκε σε εμπεριστατωμένη ανάλυση (βλ. παράρτημα της παρούσας 
επιστολής) και η επιτροπή προέβη, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, στα ευρήματα και τις 
συστάσεις που παρατίθενται ακολούθως. 

Από τα διαθέσιμα έγγραφα φαίνεται να προκύπτει ότι ο αναφέρων έχει πέσει θύμα 
κατάφωρης αρνησιδικίας εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία χρονολογείται από 
το 1997. Εξαιτίας της αδυναμίας της Επιτροπής να περατώσει, ή, ενδεχομένως, ακόμα και να 
κινήσει σοβαρά, τη διαδικασία διασφάλισης που ορίζεται στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ, ο 
αναφέρων δεν διαθέτει απόφαση της Επιτροπής την οποία να μπορεί να προσβάλει στο 
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). Επιπλέον, το γερμανικό δικαστήριο, 
ενώπιον του οποίου είχε προσφύγει, απετράπη από την υποβολή αίτησης έκδοσης 
προδικαστικής απόφασης από το ΔΕΚ μέσω επιστολής που εστάλη από Γενικό Διευθυντή 
της Επιτροπής (τον κ. Zourek τότε), με την οποία πληροφορούσε το δικαστήριο ότι η 
διαδικασία διασφάλισης βρισκόταν σε εξέλιξη, διαδικασία που, υπενθυμίζεται, δεν 
περατώθηκε ποτέ.

Η Επιτροπή αναφέρεται συχνά ως «ο θεματοφύλακας των Συνθηκών». Πράγματι, το άρθρο 
17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει ότι η Επιτροπή «μεριμνά για την 
εφαρμογή των Συνθηκών καθώς και των μέτρων που θεσπίζονται βάσει αυτών από τα 
θεσμικά όργανα. Επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης υπό τον έλεγχο του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή φαίνεται 
ότι ενήργησε σκοπίμως κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου, αρνούμενη στον 
αναφέροντα την πρόσβασή του στις δικαστικές αρχές. Επισημαίνεται ότι το άρθρο 47 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος, βάσει του άρθρου 6 ΣΕΕ, έχει το ίδιο 
νομικό κύρος με τις Συνθήκες, ορίζει ότι κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα 
δικαιώματα και οι ελευθερίες που διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, έχει δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, καθώς και το δικαίωμα να δικαστεί η 
υπόθεσή του δίκαια, δημόσια και εντός ευλόγου προθεσμίας, από ανεξάρτητο και 



αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει προηγουμένως συσταθεί νομίμως. Το αξίωμα ubi jus, ibi 
remedium πρέπει να ισχύει και σε επίπεδο Ένωσης και, πράγματι, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
έχει κατ’ επανάληψη αποφανθεί ότι η Συνθήκη καθιέρωσε ένα πλήρες σύστημα ένδικων 
βοηθημάτων και διαδικασιών για τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των κοινοτικών 
οργάνων1. Μη περατώνοντας τη διαδικασία διασφάλισης, η Επιτροπή εξασφάλισε ότι ο 
αναφέρων δεν θα έχει πρόσβαση στο εν λόγω «πλήρες σύστημα ένδικων βοηθημάτων».

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αναφέρων δεν κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προσφυγής στη 
δικαιοσύνη (ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων, του Διαμεσολαβητή, του Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ.λπ.), όλες όμως απέβησαν άκαρπες. Δεν είναι δυνατόν η 
Επιτροπή να τίθεται υπεράνω του νόμου.

Δεν υπάρχει αμφιβολία εν προκειμένω ότι ο αναφέρων προβάλλει λίαν ευσταθή ισχυρισμό, 
σύμφωνα με τον οποίο έχει παραβιαστεί το θεμελιώδες δικαίωμα ιδιοκτησίας του 
αναφέροντος βάσει του άρθρου 17 του Χάρτη, διότι στερήθηκε τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας του. Υποβάλλει και άλλους ισχυρισμούς περί αξιώσεως αποζημίωσης, την οποία 
δικαιούται να διεκδικήσει ενώπιων των δικαστικών αρχών. 

Επιπλέον, είναι προφανές ότι η Επιτροπή έχει παραβιάσει το δικαίωμα χρηστής διοίκησης, 
το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 41 του Χάρτη2.

Η κατάσταση δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι η αδικία εις βάρος του 
αναφέροντος οδήγησε, από το 1997, σε απαγόρευση της πώλησης ενός προϊόντος, το οποίο 
θα μπορούσε, σύμφωνα με πειστικά στοιχεία, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής περίπου 
30 εκατομμυρίων ασθενών που πάσχουν από άσθμα και να επιφέρει τεράστια εξοικονόμηση 
δαπανών για τα συστήματα ασφάλισης υγείας στην Ευρώπη.

Είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο αυτό καθαυτό δεν διαθέτει μέσα προσφυγής. Εντούτοις, η 
Συνθήκη ορίζει ρητά ότι η Επιτροπή είναι υπόλογη έναντι του Κοινοβουλίου.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνιστά στην Επιτροπή Αναφορών να καλέσει 
το αρμόδιο μέλος της Επιτροπής να εμφανισθεί άμεσα ενώπιόν της, ούτως ώστε (α) να 

                                               
1 Βλ., παραδείγματος χάριν, υπόθεση C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores κατά Συμβουλίου, Συλλογή 
[2002], σ. I-6677.
2 1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας
εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης.
2. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει ιδίως:
α) το δικαίωμα κάθε προσώπου σε προηγούμενη ακρόαση προτού ληφθεί ατομικό μέτρο
εις βάρος του,
β) το δικαίωμα κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στον φάκελό του, τηρουμένων των νομίμων συμφερόντων
της εμπιστευτικότητας και του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου,
γ) την υποχρέωση της διοίκησης να αιτιολογεί τις αποφάσεις της.
3. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αποκατάσταση εκ μέρους της Ένωσης της ζημίας που του προξένησαν τα 
θεσμικά όργανα
ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που είναι κοινές
στα δίκαια των κρατών μελών.
4. [...]



παράσχει πλήρεις, αληθείς και σαφείς εξηγήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά της Επιτροπής 
και (β) να διευκρινίσει τι είδους μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να επιτραπεί στον 
αναφέροντα να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Σε περίπτωση που το μέλος της Επιτροπής 
δεν ικανοποιήσει την Επιτροπή Αναφορών, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων επισημαίνει ότι 
το άρθρο 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει 
τη σύσταση προσωρινής εξεταστικής επιτροπής.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε3 ομόφωνα την παρούσα γνωμοδότηση, με 23 
ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά και 0 αποχές.

Με εκτίμηση

Klaus-Heiner Lehne

                                               
3 Στην τελική ψηφοφορία παρίσταντο οι ακόλουθοι βουλευτές: Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Luigi
Berlinguer (αντιπρόεδρος), Raffaele Baldassarre (αντιπρόεδρος), Evelyn Regner (αντιπρόεδρος), Sebastian
Valentin Bodu (αντιπρόεδρος), 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 και Tadeusz Zwiefka.



Συνημμ.: Παράρτημα

Παράρτημα της επιστολής της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την αναφορά 
αριθ. 0473/2008, του Christoph Klein, διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας «atmed 
AG»

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0473/2008, του Christoph Klein, διευθύνοντος συμβούλου 
της εταιρείας «atmed AG» 

1. Ιστορικό

Η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά 
με την αναφορά αριθ. 0473/2008, του Christoph Klein, διευθύνοντος συμβούλου της 
ανώνυμης εταιρείας γερμανικού δικαίου «atmed AG» (Βαυαρία). Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ουσιαστικά ότι στερείται το δικαίωμά του σε αποτελεσματική έννομη προστασία, διότι: 

 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διεξήγαγε ακροάσεις και δεν ανακοίνωσε τα πορίσματά 
της στο πλαίσιο της διαδικασίας που κινήθηκε το 1997, δυνάμει της ρήτρας 
διασφάλισης του άρθρου 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και

 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επέμεινε να κινηθεί νέα διαδικασία βάσει της ρήτρας 
διασφάλισης του άρθρου 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, κατόπιν σχετικής εντολής των 
γερμανικών αρχών τον Μάιο του 2005.

Μέσω της αναφοράς του, ζητεί από το Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή θα τηρήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται βάσει της ρήτρας 
διασφάλισης του άρθρου 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ σχετικά με τις δύο εντολές απαγόρευσης 
των πωλήσεων που εκδόθηκαν στη Γερμανία (το 1997 και το 2005).

2. Το νομικό πλαίσιο

Α. Οδηγία 93/42/ΕΟΚ

Το άρθρο 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, με τίτλο «Ρήτρα διασφαλίσεως» ορίζει ως ακολούθως:



1. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 
1 και 2 δεύτερη περίπτωση, τα οποία όταν έχουν εγκατασταθεί και συντηρηθεί ορθά και 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία 
ή/και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή, κατά περίπτωση, άλλων προσώπων, 
λαμβάνει όλα τα αναγκαία προσωρινά μέτρα προκειμένου να αποσύρει τα εν λόγω προϊόντα 
από την αγορά, να απαγορεύσει ή να περιορίσει τη διάθεσή τους στο εμπόριο ή την έναρξη 
χρήσεώς τους. Το κράτος μέλος κοινοποιεί αμέσως τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή, αναφέρει 
τους λόγους που το οδήγησαν στη λήψη της απόφασής του αυτής και, ειδικότερα, εάν η μη 
συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία είναι αποτέλεσμα: 
α) της μη συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3· 
β) της κακής εφαρμογής των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5 εφόσον προβάλλονται 
ισχυρισμοί περί εφαρμογής των εν λόγω προτύπων· 
γ) κενού στα ίδια τα εν λόγω πρότυπα. 
2. Η Επιτροπή προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη το συντομότερο δυνατόν.
Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, ύστερα από τις διαβουλεύσεις αυτές: 
- ότι τα μέτρα είναι αιτιολογημένα, ενημερώνει αμέσως σχετικά το κράτος μέλος που έλαβε την 
πρωτοβουλία καθώς και τα άλλα κράτη μέλη· όταν η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 οφείλεται σε κενό των προτύπων, η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, υποβάλλει το ζήτημα στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 6, εντός 
δύο μηνών εφόσον το κράτος μέλος που έλαβε την απόφαση σκοπεύει να την διατηρήσει, και 
κινεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6, 
- ότι τα μέτρα δεν είναι αιτιολογημένα, ενημερώνει αμέσως σχετικά το κράτος μέλος που έλαβε 
την πρωτοβουλία, καθώς και τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του που είναι 
εγκατεστημένος στην Κοινότητα. 
3. Όταν ένα προϊόν, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, φέρει τη σήμανση CE, το 
αρμόδιο κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα έναντι του προσώπου που επέθεσε τη 
σήμανση και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. 
4. Η Επιτροπή βεβαιώνεται ότι τα κράτη μέλη τηρούνται ενήμερα της διεξαγωγής και των 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας αυτής.

Το άρθρο 18, με τίτλο «Αδικαιολόγητη τοποθέτηση της σήμανσης CE», προβλέπει ως εξής:
Με την επιφύλαξη του άρθρου 8: 
α) όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι η σήμανση CE έχει τοποθετηθεί χωρίς να υπάρχει 
λόγος, ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, είναι 
υποχρεωμένος να θέσει τέρμα στην εν λόγω παράβαση υπό τους όρους που θα του επιβάλει το 
κράτος μέλος· 
β) αν η παράβαση συνεχιστεί, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο για να 
απαγορεύσει ή να εμποδίσει τη διάθεση του εν λόγω προϊόντος στην αγορά ή για να 
εξασφαλίσει ότι το προϊόν αυτό θα αποσυρθεί από την αγορά, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 8. 

Β. Εθνική νομοθεσία



Το σχετικό άρθρο της γερμανικής νομοθεσίας που διέπει τα ιατρικά προϊόντα (νόμος περί 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων –στην έκδοση που δημοσιεύθηκε στις 7 Αυγούστου 2002, 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (BGBL), 
τμήμα I, σ. 3146, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του νόμου της 29ης Ιουλίου 2009, 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (BGBL), 
τμήμα I, σ. 2326)– ορίζει ως ακολούθως: 

Άρθρο 28 – Διαδικασίες προστασίας έναντι των κινδύνων

(1) Δυνάμει του παρόντος νόμου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία της υγείας ή της ασφάλειας του ασθενούς, των χρηστών και άλλων προσώπων από 
τους κινδύνους που απορρέουν από ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός εάν ο νόμος περί της 
ατομικής ενέργειας –ή διάταγμα που βασίζεται σε αυτόν και αφορά ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
που εκπέμπουν ιονίζουσα ακτινοβολία ή περιέχουν ραδιενεργές ουσίες– εκχωρεί αντίστοιχες 
εξουσίες στη σχετική αρμόδια αρχή.

(2) Ειδικότερα, η αρμόδια αρχή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εντολές, συμπεριλαμβανομένων 
εντολών που αφορούν το κλείσιμο της επιχείρησης ή της εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται, για 
την αποσόβηση τυχόν άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία, ασφάλεια και τάξη. Δύναται δε 
να απαγορεύσει, να περιορίσει ή να θέσει υπό ειδικές προϋποθέσεις τη διάθεση στο εμπόριο, 
την έναρξη χρήσεως, τον χειρισμό και τη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και την 
έναρξη ή τη συνέχιση των κλινικών ερευνών ή την εκπόνηση μελετών αξιολόγησης επιδόσεων, 
ή να διατάξει την απόσυρση ή την κατάσχεση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος. Ενημερώνει 
τις λοιπές αρμόδιες αρχές στη Γερμανία, την αρμόδια ανώτατη ομοσπονδιακή αρχή και το 
ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας σχετικά με την ανάληψη δράσης αυτού του είδους.

(3) Εάν η αρμόδια αρχή εξακριβώσει ότι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν ή ένα επί παραγγελία 
προϊόν που φέρει τη σήμανση CE ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των 
ασθενών, των χρηστών ή τρίτων προσώπων, ή και την ιδιοκτησία τους, ακόμα και εάν έχει 
εγκατασταθεί και συντηρηθεί ορθά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του, και 
πρόκειται να λάβει μέτρα με σκοπό την απόσυρση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος από την 
αγορά ή την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διάθεσής του στο εμπόριο ή της έναρξης 
χρήσεώς του, ενημερώνει αμελλητί το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας, αναφέροντας τους 
λόγους για τη λήψη των συγκεκριμένων μέτρων, ούτως ώστε να κινηθεί η διαδικασία της 
ρήτρας διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ, το άρθρο 8 της 
οδηγία 93/42/ΕΟΚ ή το άρθρο 8 της οδηγία 98/79/ΕΚ. Στους λόγους θα αναφέρεται, 
συγκεκριμένα,
εάν η μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου οφείλεται:

1. στη μη πλήρωση των βασικών απαιτήσεων, 
2. στην πλημμελή εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων ή των κοινών τεχνικών 
προδιαγραφών, εφόσον προβάλλονται ισχυρισμοί περί αυτού του είδους εφαρμογής, ή
3. σε ανεπάρκεια των ίδιων των εναρμονισμένων προτύπων ή των κοινών τεχνικών 
προδιαγραφών.



(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να ενημερώσει εγκαίρως και δεόντως όλα τα πρόσωπα που 
ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο που προκύπτει από ιατροτεχνολογικό προϊόν σχετικά με τον 
εν λόγω κίνδυνο. Παρέχεται η δυνατότητα επίσημης προειδοποίησης προς το ευρύ κοινό σε 
περιπτώσεις επικείμενου κινδύνου, εφόσον δεν μπορούν να ληφθούν, ή δεν μπορούν να 
ληφθούν εγκαίρως, άλλα εξίσου αποτελεσματικά μέτρα.

(5) Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 14, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και στο 
άρθρο 13 της οδηγίας 98/79/ΕΚ λαμβάνονται από το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας μέσω 
διατάγματος, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 6.

3. Τα πραγματικά περιστατικά

Βάσει των διαθέσιμων εγγράφων, τα πραγματικά περιστατικά είναι τα ακόλουθα:

I. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο αναφέρων εφηύρε έναν εισπνευστήρα που 
προοριζόταν για χρήση με συσκευές αερολύματος βήτα-2 αγωνιστών σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, στο πλαίσιο της θεραπείας του άσθματος, και έλαβε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την 
εφεύρεσή του. Ο εισπνευστήρας σχεδιάστηκε για τη χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων 
υπό μορφή αερολύματος με βαθμονομημένο δοσίμετρο εισπνοής (MDI), αντικαθιστώντας το 
αρχικό επιστόμιο που πωλείτο με το συσκευή αερολύματος. Πρόκειται για τον μοναδικό 
εισπνευστήρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς που βρίσκονται σε ύπτια θέση 
(στοιχείο σημαντικό για κλινήρεις ασθενείς ή ασθενείς που πάσχουν από χρόνια 
αποφρακτική πνευμονική νόσο) και, χάρη στον σχεδιασμό του, είναι μακράν πιο 
αποτελεσματικός από το αρχικό επιστόμιο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πρόσβαση του 
φαρμακευτικού προϊόντος στους πνεύμονες, σύμφωνα με μελέτη του δόκτορος Köhler. Το 
προϊόν έλαβε βραβείο καινοτομίας από το ινστιτούτο Hans Sauer. Επιπλέον, ο αναφέρων 
ισχυρίζεται, και τα στατιστικά στοιχεία μίας ασφαλιστικής εταιρείας το επιβεβαιώνουν, ότι η 
συγκεκριμένη εφεύρεση θα μπορούσε να μειώσει θεαματικά το κόστος θεραπείας των 
περίπου 30 εκατομμυρίων ασθενών που πάσχουν από άσθμα στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον αναφέροντα:
 Το προϊόν πωλείτο στη Γερμανία, κατά διαστήματα, από το έτος 1996. 
 Έχουν πωληθεί περισσότερες από 30.000 συσκευές, ενώ υπολογίζεται ότι το προϊόν έχει 

χρησιμοποιηθεί από ασθενείς που πάσχουν από άσθμα πάνω από 199 εκατομμύρια 
φορές. Πρόκειται για τον μοναδικό εισπνευστήρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο 
πάσχων από άσθμα βρίσκεται σε ύπτια θέση (το 70% των κρίσεων εκδηλώνονται όταν ο 
πάσχων κοιμάται). 

 Το προϊόν φέρει σήμανση CE και πιστοποίηση ιατροτεχνολογικού προϊόντος 
κατηγορίας 1, οι οποίες ουδέποτε αποσύρθηκαν. 

 Δεν έχει αναφερθεί ποτέ οιοδήποτε πρόβλημα λόγω της χρήσης του εν λόγω προϊόντος. 
 Το αρμόδιο γερμανικό μητρώο (DIMDI) για την καταγραφή αμφισβητούμενων 

προϊόντων ή φαρμάκων ουδέποτε έχει καταχωρήσει το συγκεκριμένο προϊόν. 
 Ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 1, το εν λόγω προϊόν μπορεί να συγκριθεί με 

σύριγγα, διότι αποτελεί συσκευή χορήγηση φαρμάκου. Πωλείται κενό και 
χρησιμοποιείται για τη χορήγηση ακριβούς δόσης του φαρμάκου που περιέχεται στη 



συσκευή αερολύματος. Σε αντίθεση με τη σύριγγα, η οποία είναι πιο επικίνδυνη επειδή 
η χορήγηση της ακριβούς δόσης εξαρτάται από την ανθρώπινη παρέμβαση, το φίλτρο 
της συσκευής αερολύματος με το βαθμονομημένο δοσίμετρο εισπνοής (MDI) χορηγεί 
πάντα την ίδια ποσότητα φαρμάκου.

 Μία ασφαλιστική εταιρεία, η οποία διέθεσε, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης μελέτης, 
τους εισπνευστήρες στους ασθενείς της που πάσχουν από άσθμα, κατέγραψε αισθητή 
εξοικονόμηση δαπανών όσον αφορά την ποσότητα των φαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται και διαπίστωσε ότι μειώθηκε το κόστος αντιμετώπισης των 
ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χρήση συσκευών αερολύματος (δηλ. στοματίτιδα). 
Δεδομένου ότι δεν είναι πλέον σε θέση να παράσχει τον εισπνευστήρα στους πάσχοντες 
από άσθμα ασθενείς της, η εν λόγω εταιρεία υπέστη οικονομική ζημία.

 30 εκατομμύρια ασθενείς με άσθμα χρειάζονται αυτό το προϊόν νέας τεχνολογίας.
 Ο πιθανός αντίκτυπος στα δημόσια συστήματα ασφάλισης υγείας είναι ουσιαστικός, 

διότι θα μπορούσε να επιτευχθεί τεράστια εξοικονόμηση δαπανών, εφόσον οι 
πάσχοντες από άσθμα χρησιμοποιούν πολύ μικρότερη ποσότητα φαρμάκου, ενώ 
μειώνεται επίσης και το κόστος παρακολούθησης. 

Το προϊόν παράχθηκε αρχικά από την εταιρεία «Primed Halberstadt GmbH» (Sachsen-
Anhalt) και, από το έτος 1996, άρχισε να πωλείται ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 1 
με σήμανση CE από την εταιρεία «Broncho-Air medizintechnik AG» στο Martinsried 
(Βαυαρία), υπό την ονομασία «Εισπνευστήρας Broncho-Air».

Τον Μάιο του 1996, η κυβέρνηση της Άνω Βαυαρίας απέστειλε επιστολή στην περιφερειακή 
επιτροπή του Magdeburg (Sachsen-Anhalt), ζητώντας την επανεξέταση της πιστότητας του 
«Εισπνευστήρα Broncho-Air».

Στις 12 Δεκεμβρίου 1996, η αρμόδια αρχή, ήτοι το υπουργείο Υγείας του κρατιδίου Sachsen-
Anhalt, ανέφερε, κατόπιν επίσκεψης στην εταιρεία και επαλήθευσης των σχετικών 
εγγράφων, ότι πληρούνταν όλες οι νομικές προϋποθέσεις διαπίστευσης και πιστότητας για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας 1. Στην ίδια επιστολή, το υπουργείο Υγείας του 
Sachsen-Anhalt ζητούσε να πληροφορηθεί από τον υπουργό Υγείας της Βαυαρίας τον λόγο 
για τον οποίο ο κυβερνητικός οργανισμός της Άνω Βαυαρίας είχε λάβει εντολή να κινήσει 
διαδικασίες κατά της διάθεσης των συγκεκριμένων εισπνευστήρων στο εμπόριο. Η 
απάντηση που έλαβαν οι Βαυαροί ήταν ότι ο «Εισπνευστήρας Broncho-Air» αποτελούσε 
προϊόν με πιστοποίηση CE και ότι, εφόσον είχαν αντιρρήσεις, ήταν απαραίτητο να κινήσουν 
διαδικασία αναθεώρησης της ασφάλειας του προϊόντος (βάσει του άρθρου 8 της 
οδηγίας 93/42/ΕΟΚ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων). 

Τον Δεκέμβριο του 1996, κατόπιν επιμόνου αιτήματος της κυβέρνησης της Άνω Βαυαρίας, η 
κυβέρνηση του Sachsen-Anhalt εξέδωσε εντολή απόσυρσης των εισπνευστήρων (εντολή 
απαγόρευσης των πωλήσεων). 

Στις 23 Σεπτεμβρίου 1997, οι αρχές του Sachsen-Anhalt απαγόρευσαν τη διάθεση του 
προϊόντος στο εμπόριο. Το γερμανικό ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας κίνησε διαδικασία 
βάσει της ρήτρας διασφάλισης του άρθρου 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και ενημέρωσε σχετικά 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Δεκεμβρίου 1997. Οι γερμανικές αρχές δεν έλαβαν ποτέ 



επίσημη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπέθεσαν ότι συμφωνεί με την 
απαγόρευση. 

Εν τω μεταξύ, η εταιρεία πωλήσεων δήλωσε ότι θα απέσυρε το προϊόν από την αγορά. Ο 
γενικός διευθυντής της εταιρείας πωλήσεων4 δήλωσε, κατόπιν πιέσεων που δέχτηκε από τις 
βαυαρικές αρχές, ότι δεν προτίθετο να προωθήσει εμπορικά το προϊόν έως ότου καταστούν 
διαθέσιμα περαιτέρω κλινικά δεδομένα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεώρησε προφανώς ότι 
δεν συνέτρεχε λόγος να δοθεί συνέχεια στη διαδικασία που προβλέπεται βάσει της ρήτρας 
διασφάλισης. Ωστόσο, η Επιτροπή ουδέποτε ανακοίνωσε επισήμως τον τερματισμό της 
διαδικασίας, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι η διαδικασία που ξεκίνησε το 1997 (στο εξής «η 
διαδικασία του 1997») εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

II. Το 2002, η εταιρεία «atmed AG» (Βαυαρία) ανέλαβε την παραγωγή και εμπορία του 
εισπνευστήρα, υπό τη νέα ονομασία «effecto». Από το 2003 διατίθετο στο εμπόριο ως 
πιστοποιημένο ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 1 με σήμανση CE. Η εν λόγω 
πιστοποίηση δεν ανακλήθηκε ποτέ.

Με εντολή τής 18ης Μαΐου 2005, η κυβέρνηση της Άνω Βαυαρίας απαγόρευσε την πώληση 
και διαφήμιση του εισπνευστήρα, σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφοι 1 και 2, του νόμου 
περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, και δόθηκε εντολή να αποσυρθούν από την αγορά 
όλοι οι εισπνευστήρες «effecto».

Ο αναφέρων προσέφυγε επανειλημμένως (ήδη από τις 12 Νοεμβρίου 2008) ενώπιον των 
γερμανικών διοικητικών δικαστηρίων. Παρότι ο αναφέρων είχε ζητήσει από το Bayerisches
Verwaltungsgericht München (διοικητικό πρωτοδικείο) να υποβάλει αίτηση έκδοσης 
προδικαστικής απόφασης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το διοικητικό 
πρωτοδικείο αρνήθηκε να το πράξει με την αιτιολογία ότι δεν ήταν απαραίτητη η έκδοση 
προδικαστικής απόφασης από το ΔΕΚ. Τούτο προκύπτει και από επιστολή της 
22ας Φεβρουαρίου 2007, την οποία απέστειλε στο γερμανικό δικαστήριο ο κ. Zourek, 
Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποδεικνύοντας ότι η ακροαματική 
διαδικασία της ρήτρας διασφάλισης βρισκόταν σε εξέλιξη.

Από τα διαθέσιμα έγγραφα φαίνεται ότι το ομοσπονδιακό υπουργείο δεν κοινοποίησε 
επισήμως στην Επιτροπή τα μέτρα που ελήφθησαν δυνάμει του άρθρου 8 της 
οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. Θεώρησε ότι αμφότερες οι διατάξεις της 18ης Μαΐου 2005 και του 
Σεπτεμβρίου του 1997 αναφέρονταν στο ίδιο προϊόν· με τη διαφορά ότι είχε εν τω μεταξύ 
αλλάξει το όνομα τόσο του προϊόντος όσο και του κατασκευαστή. Δεδομένου ότι οι 
γερμανικές αρχές δεν έλαβαν ποτέ επίσημη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
πλαίσιο της διαδικασίας του 1997, υπέθεσαν πιθανότατα ότι η Επιτροπή συμφωνούσε με την 
απαγόρευση του εισπνευστήρα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή όφειλε ούτως ή 
άλλως να αποφανθεί συναφώς· και τούτο δεν το έπραξε. Απαντώντας σε ερώτημα της 
Επιτροπής, οι γερμανικές αρχές δήλωσαν ότι η πώληση του εισπνευστήρα είχε απαγορευτεί 
στις 18 Μαΐου 2005, λόγω της πρώτης εντολής απαγόρευσης των πωλήσεων του 1997, και 
ότι, συνεπώς, δεν συνέτρεχε λόγος να κινηθεί νέα διαδικασία.

                                               
4 Στην πραγματικότητα, το καθήκον αυτό εναπόκειτο στους κατασκευαστές και όχι στην εταιρεία πωλήσεων.



Εντούτοις, ο αναφέρων ενημέρωσε τις υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με τη δεύτερη 
απαγόρευση τον Ιανουάριο και τον Αύγουστο του 2006, με σκοπό την κίνηση διαδικασίας 
επί παραβάσει κατά της Γερμανίας με την αιτιολογία ότι η Επιτροπή δεν είχε ενημερωθεί 
άμεσα και ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί αναθεώρηση της ασφάλειας του προϊόντος, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ.

Κατόπιν αυτού, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν με τον αναφέροντα και τις 
γερμανικές αρχές. Μέσω σημειωμάτων της 11ης Ιουλίου 2007, της 18ης  Ιουλίου 2007 και 
της 16ης Αυγούστου 2007, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διευκρίνισαν τη θέση της Επιτροπής 
προς τις γερμανικές αρχές και τον αναφέροντα. Η Επιτροπή έκρινε πως δεν υπήρχαν 
επαρκείς αποδείξεις ότι ο εισπνευστήρας πληρούσε τις βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3, 
συναρτήσει του παραρτήματος I της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ζητήθηκαν περαιτέρω κλινικά 
δεδομένα σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες του προϊόντος. Τα στοιχεία αυτά μπορούσαν 
να βασίζονται είτε σε συλλογή της συναφούς επιστημονικής βιβλιογραφίας είτε σε κλινικές 
έρευνες. Τέλος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν παρίστατο ανάγκη να πραγματοποιηθεί 
νέα αναθεώρηση της ασφάλειας του προϊόντος, διότι η υπόθεση ενέπιπτε στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 18 –και όχι του άρθρου 8– της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ.

III. Κατά τους επόμενους μήνες, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προσπάθησαν να διευκολύνουν 
τις επαφές μεταξύ του αναφέροντος και των γερμανικών αρχών. Συνεπεία τούτου, στις 
29 Αυγούστου 2007, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση μεταξύ του αναφέροντος και 
του ομοσπονδιακού ινστιτούτου φαρμάκων και ιατρικών βοηθημάτων (BfArM), 
προκειμένου να διευκρινισθεί το ζήτημα των ελλιπών επιστημονικών στοιχείων. Ο 
αναφέρων παρέσχε αναλύσεις κινδύνων, κλινικές αξιολογήσεις και πλήρη τεκμηρίωση 
σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις στις οποίες υπόκεινται τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Σε επιστολή της με ημερομηνία 18 Αυγούστου 2007, η 
Επιτροπή δήλωσε ότι απαιτείτο, κατά πάσα πιθανότητα, η προσκόμιση πρόσθετων κλινικών 
δεδομένων. Το BfArM δεν έκανε αποδεκτά τα στοιχεία που υπέβαλε ο αναφέρων και ζήτησε 
τη διενέργεια κλινικών μελετών, αντιμετωπίζοντας έτσι το προϊόν ως νέο φάρμακο και όχι 
ως συσκευή χορήγησης φαρμάκου.
Κατόπιν περαιτέρω επαφών τον Νοέμβριο του 2007, στις 27 Ιανουαρίου 2008 
πραγματοποιήθηκε δεύτερη συνάντηση μεταξύ του αναφέροντος και του BfArM. Στο 
πλαίσιο αυτής της ακαδημαϊκής συζήτησης, το BfArM αποσαφήνισε ποιες κλινικές μελέτες 
απαιτούνταν. Ο αναφέρων ήταν διατεθειμένος να παράσχει, και πράγματι παρέσχε, τα 
απαιτούμενα στοιχεία για ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν, ενώ ήταν εξίσου διατεθειμένος να 
διεξάγει κλινικές μελέτες, με το σκεπτικό ότι επρόκειτο για ιατροτεχνολογικό και όχι για 
φαρμακευτικό προϊόν. Παρασχέθηκαν επαρκή δεδομένα για μία συσκευή που δεν έχει καμία 
σχέση με την καθορισμένη δοσολογία.

IV. Επιπλέον, ο βουλευτής του ΕΚ, κ. Kriessl-Dörfler, απέστειλε σειρά επιστολών προς τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Barroso, προς τον τότε Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, 
κ. Verheugen, καθώς και σε μέλη του ιδιαίτερου γραφείου του, προς τον Γενικό Διευθυντή 
της Επιτροπής, κ. Zourek, και άλλα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής. Ο κ. Klein 
απηύθυνε επιστολή και στην OLAF, η οποία καταχώρησε το θέμα ως μη στοιχειοθετούν 
υπόθεση στις 15 Απριλίου 2008. Η OLAF παρέπεμψε την καταγγελία στην Υπηρεσία 



Ερευνών και Πειθαρχικών Κυρώσεων της Επιτροπής (IDOC). Η εταιρεία «atmed AG» 
ζήτησε σχετική ενημέρωση, αλλά η IDOC αρνήθηκε να παράσχει οιαδήποτε πληροφορία και 
τελικά απέρριψε την καταγγελία. Σχετικά με την OLAF και την IDOC, υποβλήθηκε 
καταγγελία στον Διαμεσολαβητή (αριθ. πρωτοκόλλου 0452/2010/BEH).

4. Εκτίμηση

I. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, εντοπίζονται τα ακόλουθα προβλήματα:

α) Σχετικά με τη διαδικασία του 1997 

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμμορφώθηκε προς το δίκαιο της 
ΕΕ περί της διεξαγωγής ακροάσεων με εμπειρογνώμονες στον εν λόγω τομέα και της 
διατύπωσης των πορισμάτων της στο πλαίσιο της διαδικασίας του 1997, όπως απαιτείται από 
το άρθρο 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση 
των πωλήσεων. Ως εκ τούτου, η εν λόγω διαδικασία παραμένει σε εκκρεμότητα. Το γεγονός 
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έδρασε όπως απαιτείτο δυνάμει του κοινοτικού δικαίου 
σημαίνει ότι ο Klein δεν είχε στη διάθεσή του κανένα απολύτως ένδικο βοήθημα, και τούτο 
εξακολουθεί να ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, ο δημόσιος οργανισμός για την ασφάλεια στην 
εργασία του κρατιδίου Sachsen-Anhalt ανέστειλε τη διαδικασία υποβολής ένστασης κατά 
της απαγόρευσης των πωλήσεων που είχε επιβληθεί για τον «Εισπνευστήρα Broncho Air», 
με την αιτιολογία ότι δεν μπορούσε να υποβληθεί καμία καταγγελία, παρά μόνο κατόπιν 
παραλαβής της γνωμοδότησης από την Επιτροπή.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή παραδέχεται ότι ουδέποτε αντέδρασε στο πλαίσιο της εν 
λόγω διαδικασίας, διότι η εταιρεία πωλήσεων δήλωσε ότι θα διέθετε το προϊόν στο εμπόριο 
μόνο μετά την ολοκλήρωση περαιτέρω μελετών. Ωστόσο, επειδή η συγκεκριμένη δήλωση 
της εταιρείας πωλήσεων ήταν νομικά άνευ αντικειμένου, οι γερμανικές αρχές κοινοποίησαν 
επισήμως στην Επιτροπή την απαγόρευση των πωλήσεων του 1997, κινώντας έτσι τη 
διαδικασία της ρήτρας διασφάλισης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, ένα κράτος μέλος δύναται, μεταξύ άλλων, 
να απαγορεύσει την πώληση προϊόντος που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία ή/και 
την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή, κατά περίπτωση, άλλων προσώπων. Στην 
περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος κινεί διαδικασία αναθεώρησης της ασφάλειας του 
προϊόντος και πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Επιτροπή. Η Επιτροπή οφείλει να προβεί σε 
διαβουλεύσεις και να κοινοποιήσει τα πορίσματά της. 

Βάσει των διαθέσιμων εγγράφων, ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις. Εν πάση 
περιπτώσει, ανεξαρτήτως της άποψης της Επιτροπής σχετικά με το εάν συμφωνούσε ή 
διαφωνούσε με την απαγόρευση των πωλήσεων, είχε καθήκον να ενημερώσει τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και τα άλλα κράτη μέλη. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από 
τις ενέργειες των μερών. Κατά συνέπεια, η διαδικασία του 1997 παραμένει σε εκκρεμότητα, 
και η Επιτροπή έχει παραβιάσει το κοινοτικό δίκαιο.



β) Σχετικά με τη διαδικασία του 2005 

Μετά τη δεύτερη εντολή απαγόρευσης των πωλήσεων της 18ης Μαΐου 2005 έναντι του 
προϊόντος «effecto», οι γερμανικές αρχές δεν κίνησαν διαδικασία διασφάλισης. Ο αναφέρων 
ζητεί από την Επιτροπή να επιμείνει επί της κίνησης νέας διαδικασίας βάσει της ρήτρας 
διασφάλισης του άρθρου 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ.

Η Επιτροπή αρνείται να το πράξει, διότι εκτιμά ότι η υπόθεση δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 8, αλλά στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. 
Η εντολή της 18ης Μαΐου 2005 ερείδεται στο επιχείρημα ότι ο εισπνευστήρας δεν πληρούσε 
εξαρχής τις βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα I της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 
και, επομένως, δεν έπρεπε να είχε λάβει πιστοποίηση CE. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, ως 
ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας 1, το εν λόγω προϊόν πληρούσε όλες οι νομικές 
προϋποθέσεις διαπίστευσης και πιστότητας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας 1, 
και, ως εκ τούτου, η πιστοποίηση ουδέποτε ανακλήθηκε.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι εκπλήρωσε την υποχρέωσή του να παράσχει τα συναφή στοιχεία 
και ότι, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την απόφαση στην υπόθεση C-6/05 Medipac-
Καζαντζίδης5, το αίτημα των γερμανικών αρχών για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών δεν 
συνάδει με τις διατάξεις της οδηγίας 3/42/ΕΟΚ. 

Δεν φαίνεται να είναι σαφές κατά πόσον η οδηγία 93/42/ΕΟΚ επιβάλλει το βάρος της 
απόδειξης στο πρόσωπο που βρίσκεται στη θέση του αναφέροντος. Είναι προφανές ότι το εν 
λόγω ερώτημα μπορεί να απαντηθεί μόνο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Εντούτοις, πρέπει να επισημανθεί ότι, ανεξαρτήτως των λόγων για τους οποίους οι 
γερμανικές αρχές κινήθηκαν κατά του αναφέροντος, το μέτρο που ελήφθη ήταν η 
απαγόρευση της διάθεσης του εισπνευστήρα στο εμπόριο. Ακόμα και αν όντως ίσχυε το 
άρθρο 18, το σημείο β) του εν λόγω άρθρου εξακολουθεί να παραπέμπει στη διαδικασία του 
άρθρου 8 της οδηγίας. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν ήταν εφαρμοστέο το άρθρο 18, το 
κράτος μέλος ήταν και πάλι υποχρεωμένο να κινήσει διαδικασία διασφάλισης και να 
ενημερώσει την Επιτροπή, ενώ η Επιτροπή είχε καθήκον να προβεί σε διαβουλεύσεις και να 
κοινοποιήσει τα πορίσματά της.

Επιπλέον, το άρθρο 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ ορίζει ρητά ότι όταν ένα 
προϊόν, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις πιστοποίησης, φέρει τη σήμανση CE, 
το κράτος μέλος που λαμβάνει μέτρα έναντι του προσώπου που επέθεσε τη σήμανση 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Το ίδιο επισημαίνει και η Επιτροπή στην επιστολή της με 
ημερομηνία 18 Ιουλίου 2007 προς τον αναφέροντα.

                                               
5 Υπόθεση C-6/05 Medipac - Καζαντζίδης, Συλλογή [2007], σ. I-4557, σκέψη 55.



Για τους λόγους αυτούς, το γεγονός ότι οι αρμόδιες γερμανικές (ομοσπονδιακές) αρχές δεν 
ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με την εντολή της κυβέρνησης της Άνω Βαυαρίας της 
18ης Μαΐου 2005 δεν συνάδει με την εν λόγω οδηγία.

5. Συμπέρασμα

Πέραν των ισχυρισμών του αναφέροντος σχετικά με τα οφέλη της εφεύρεσής του για τα 
30 εκατομμύρια των πασχόντων από άσθμα στην Ευρώπη και την τεράστια εξοικονόμηση 
δαπανών που θα μπορούσε να αποφέρει η εφεύρεσή του στα συστήματα ασφάλισης 
ασθενείας και υγείας6, ο χειρισμός της υπόθεσης είναι τόσο αποτυχημένος ώστε δεν 
παρέχεται στον αναφέροντα κανένα ένδικο βοήθημα. Παρά τις διαβεβαιώσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι το δίκαιο της ΕΕ παρέχει σύστημα ολοκληρωμένης νομικής 
προστασίας, ο αναφέρων δεν έχει στη διάθεσή του κανένα μέσο προσφυγής: οι απόπειρές 
του να πείσει τα γερμανικά δικαστήρια να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
απέτυχαν και δεν μπορεί να κινήσει διαδικασία δικαστικού ελέγχου κατά της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, διότι η Επιτροπή δεν έλαβε καμία απόφαση την οποία να μπορεί να προσβάλει. Η 
αναφορά που υπέβαλε στο γερμανικό κοινοβούλιο ήταν ανεπιτυχής, διότι απορρίφθηκε 
χωρίς καμία αιτιολογία. Η καταγγελία του προς την OLAF οδήγησε σε παραπομπή στην 
Υπηρεσία Ερευνών και Πειθαρχικών Κυρώσεων της Επιτροπής (IDOC), η οποία δεν 
απάντησε σε καμία από τις καταγγελίες του αναφέροντος. Η καταγγελία του προς το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απορρίφθηκε. Κατόπιν της αναφοράς του 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Νομική Υπηρεσία ορθώς ενημέρωσε την Επιτροπή 
Αναφορών ότι το Κοινοβούλιο δεν μπορούσε να κινήσει διαδικασία επί παραλείψει κατά της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν τω μεταξύ, ο αναφέρων δεν μπορεί να πουλήσει τον προϊόν του 
και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του έχει λήξει. Δεσμεύεται δε και σε διεθνές επίπεδο, διότι δεν 
μπορεί να διαθέσει εμπορικά την εφεύρεσή του στην ΕΕ. Και συνεχίζει να αγωνίζεται: έχει 
υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και κατόρθωσε να προσελκύσει την 
προσοχή του Τύπου και της τηλεόρασης (το αυστριακό τηλεοπτικό κανάλι OTV μετέδωσε 
σχετικό πρόγραμμα πριν από μερικές εβδομάδες). 

Σύμφωνα με το παλαιό αξίωμα, ubi jus, ibi remedium – αλλά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί
ποια πτυχή του δικαίου μπορεί να αποτελέσει βοήθημα για τον αναφέροντα. Πρόκειται για 
μία θλιβερή κατάσταση, την οποία η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, ως κοινοβουλευτική 
επιτροπή για την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, πρέπει να αντιμετωπίσει ενσυνείδητα. 

Βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, η 
επονομαζόμενη ρήτρα διασφάλισης απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη «το συντομότερο δυνατόν» και να τα ενημερώσει 
«αμέσως» εάν τα μέτρα που ελήφθησαν (εν προκειμένω, η απόσυρση του εν λόγω 
προϊόντος) είναι δικαιολογημένα ή όχι. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό δεν συνέβη ποτέ, 
μολονότι η διαδικασία ξεκίνησε το 1997. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά συνιστά κατάφωρη 

                                               
6 Σύμφωνα με γερμανικό ασφαλιστικό φορέα, ένας ασθενής που πάσχει από άσθμα κοστίζει κατά μέσο όρο (σε 
ιατρικές δαπάνες και δαπάνες παρακολούθησης) περίπου 2.600 ευρώ ετησίως. Η εφεύρεση του αναφέροντος θα 
μπορούσε να επιφέρει εξοικονόμηση δαπανών της τάξης των 700 έως και 1.040 ευρώ ανά πάσχοντα. Τούτο 
αντιστοιχεί σε 700 έως 1.040 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για ένα εκατομμύριο ασθματικούς ασθενείς. 



παραβίαση των υποχρεώσεων της Επιτροπής δυνάμει της οδηγίας και έχει καταστήσει 
αδύνατη τη διευθέτηση του ζητήματος από τις γερμανικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων των 
δικαστηρίων). Επίσης, συνιστά παραβίαση όλων των αρχών του φυσικού δικαίου, διότι έχει 
στερήσει από τον αναφέροντα κάθε ένδικο βοήθημα και έχει δημιουργήσει μία κατάσταση 
πλήρους νομικής αβεβαιότητας. Η Επιτροπή έχει καθήκον να ενεργεί ως θεματοφύλακας της 
Συνθήκης και να προασπίζει το κοινοτικό δίκαιο. Η δήλωση ότι παρέλειψε να εκπληρώσει 
αυτό το καθήκον της υπολείπεται της πραγματικότητας. Προδήλως, ακόμα και αν φαίνεται 
ότι ο αναφέρων δεν διαθέτει κανένα ένδικο βοήθημα, έχει πέσει θύμα κατάφωρης 
παραβίασης του κοινοτικού δικαίου εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και της 
εξίσου κατάφωρης αποτυχίας του ιδίου θεσμικού οργάνου να εκπληρώσει τις εκ του νόμου 
υποχρεώσεις του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της τήρησης 
του δικαίου της Ένωσης: πώς είναι δυνατό να αναμένεται από τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης να συμμορφώνονται προς τον νόμο, όταν το θεσμικό όργανο που 
υποτίθεται ότι αποτελεί τον θεματοφύλακα των Συνθηκών θέτει ένα τόσο επικίνδυνο 
παράδειγμα;

Προτείνεται η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών σχετικά 
με τα πορίσματά της και να συστήσει στην εν λόγω επιτροπή να καλέσει τον αρμόδιο 
Επίτροπο να εμφανιστεί αμέσως ενώπιόν της, να λογοδοτήσει δημοσίως ενώπιον του 
Κοινοβουλίου για τη συμπεριφορά της Επιτροπής, να διευκρινίσει πώς προέκυψε η 
συγκεκριμένη κατάσταση και ποιες είναι οι προτάσεις του Επιτρόπου για την αποκατάσταση 
του ζητήματος. Αυτό έχει ουσιαστική σημασία και για τη διάλυση των υποψιών ότι η 
Επιτροπή ενδέχεται να μην έδρασε ορθώς εν προκειμένω. Λαμβανομένων υπόψη των 
σημαντικών ζητημάτων δημοσίου συμφέροντος που εγείρει η παρούσα αναφορά, η επιτροπή 
θα μπορούσε να προτείνει στην Επιτροπή Αναφορών να εξετάσει το ενδεχόμενο σύστασης 
εξεταστικής επιτροπής, εάν η ανωτέρω διαδικασία λογοδοσίας δεν αποβεί ικανοποιητική.


