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Tisztelt Mazzoni Asszony!

2010. március 24-i levelét követően, amelyben a Jogi Bizottság véleményét kérte a fenti 
petícióról, az ügyet alaposan elemezve (lásd e levél mellékletét), a bizottság a jogszabályok 
alapján az alábbi megállapításokat és ajánlásokat tette.

A rendelkezésre álló dokumentumokból úgy tűnik, hogy a petíció benyújtója 1997 óta az 
igazságszolgáltatás nyilvánvaló megtagadását szenvedte el a Bizottság részéről. Miután a 
Bizottság soha nem zárta le – lehetséges, hogy komolyan nem is indította el – a 93/42/EGK 
irányelvben meghatározott védzáradéki eljárást, nincs olyan bizottsági határozat, amelyet a 
Bíróságon megtámadhatna. Ráadásul azt a német bíróságot, amely előtt a petíció benyújtója 
keresetet indított, a Bizottság főigazgatója (Zourek úr) által írt levél – amelyben tájékoztatta a 
bíróságot, hogy a védintézkedési eljárás folyamatban van (emlékeztetünk arra, hogy ez az 
eljárás soha nem zárult le) – meggyőzte arról, hogy ne kérjen előzetes döntést az Európai 
Bíróságtól.

A Bizottságot gyakran nevezik „a Szerződések őrének”.  Az EUSz. 17. cikke valóban 
kimondja: „A Bizottság gondoskodik a Szerződések, valamint az intézmények által a 
Szerződések alapján elfogadott intézkedéseknek az alkalmazásáról. Az Európai Unió 
Bíróságának ellenőrzése mellett felügyeli az uniós jog alkalmazását.”  Ebben az esetben úgy 
tűnik, a Bizottság az uniós jogot szándékosan megsértve lépett fel, megtagadva a petíció 
benyújtójától azt a lehetőséget, hogy bírósághoz forduljon. Rámutatunk arra, hogy az 
EUMSz. 6. cikke szerint a Szerződésekkel azonos joghatállyal bíró Alapjogi Charta 47. cikke 
kimondja, hogy mindenkinek, akinek az uniós jog által biztosított jogait és szabadságait 
megsértették, joga van bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz, és mindenkinek joga van arra, 
hogy ügyét a törvény által megelőzően létrehozott független és pártatlan bíróság 
tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja.  Az ubi jus, ibi remedium elvet 
uniós szinten is alkalmazni kell, és a Bíróság is következetesen fenntartotta, hogy a 
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Szerződés teljes jogorvoslati és eljárási rendszert hozott létre, melynek célja, hogy biztosítsa 
az intézmények jogi aktusai jogszerűségének bírói felülvizsgálatát1.
A védzáradéki eljárás lezárásának elmulasztásával a Bizottság biztosította, hogy a petíció 
benyújtója ne folyamodhasson ehhez az említett „teljes jogorvoslati rendszerhez”

Ez nem azt jelenti, hogy a petíció benyújtója nem tett meg mindent annak érdekében, hogy 
elégtételt kapjon (a német bíróságoktól, az ombudsmantól, az Emberi Jogok Bíróságától stb.), 
de nem járt sikerrel.  A Bizottság nem állhat a törvények felett.

Kétségtelen ebben az ügyben, hogy több mint vitatható a petíció benyújtójának panasza, 
amely szerint a tulajdonhoz való, a Charta 7. cikke szerinti alapvető joga sérült azzal, hogy 
megfosztották szellemi tulajdonhoz fűződő jogaitól. Más jogorvoslati igényeket is 
előterjesztett, amelyeket bíróság előtt érvényesíthet.

Ráadásul egyértelműen úgy tűnik, a Bizottság megsértette a megfelelő ügyintézéshez való 
jogot is, amelyet a Charta 41. cikke rögzít2.

A helyzetet csak súlyosbítja, hogy a petíció benyújtójával szemben elkövetett igazságtalanság 
azt eredményezte, hogy betiltották egy olyan termék értékesítését, amely meggyőző állítások 
szerint mintegy 30 millió asztmában szenvedő életminőségét javította volna, és hatalmas 
költségmegtakarítást jelenhetett volna az európai egészségbiztosítók számára.

Egyértelmű, hogy a Parlamentnek nincs eszköze arra, hogy jogorvoslatot nyújtson. A 
Szerződés azonban kifejezetten kimondja, hogy a Bizottság felelős a Parlamentnek.

Ennek megfelelően a Jogi Bizottság azt javasolja, hogy a Petíciós Bizottság hívja fel a 
Bizottság illetékes tagját, hogy haladéktalanul jelenjen meg a bizottság előtt annak 
érdekében, hogy (1) adjon teljes, őszinte és egyértelmű magyarázatot a Bizottság 
magatartására, (2) fejtse ki, milyen lépéseket szándékozik tenni annak érdekében, hogy a 
petíció benyújtója érvényesíthesse jogait.  Arra az esetre, ha a Bizottság nem adna kielégítő
választ a Petíciós Bizottságnak, a Jogi Bizottság rámutat arra, hogy az EUMSz. 226. cikke 
lehetőséget biztosít ideiglenes vizsgálóbizottság felállítására.

                                               
1 Lásd például a C-50/00 P. számú, Unión de Pequeños Agricultores kontra Tanács ügyet [2002] EBHT I-6677.
2 (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit az Unió intézményei, szervei és hivatalai részrehajlás nélkül, 
tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.
(2) Ez a jog magában foglalja:
a) mindenkinek a jogát arra, hogy az őt hátrányosan érintő egyedi intézkedések meghozatala előtt 
meghallgassák,
b) mindenkinek a jogát arra, hogy a személyére vonatkozó iratokba a bizalmas adatkezeléshez, illetőleg a 
szakmai és üzleti titokhoz fűződő jogos érdekek tiszteletben tartása mellett betekintsen,
c) az igazgatási szervek azon kötelezettségét, hogy döntéseiket indokolják.
(3) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az Unió a tagállamok jogában foglalt közös általános elvek alapján 
megtérítse számára az intézményei és alkalmazottai által feladatuk teljesítése során neki okozott károkat.
(4) (...)
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A Jogi Bizottság ezt a véleményt 23 igen szavazattal, 0 ellenében és 0 tartózkodással fogadta 
el3.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner Lehne

Mell.: Melléklet

                                               
3 A zárószavazáson az alábbi képviselők voltak jelen: Klaus-Heiner Lehne (elnök), Luigi Berlinguer (alelnök), 
Raffaele Baldassarre (alelnök), Evelyn Regner (alelnök), Sebastian Valentin Bodu (alelnök), Mara Bizzotto, 
Piotr Borys, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Kurt 
Lechner, Antonio Masip Hidalgo, Mészáros Alajos, Angelika Niebler, Jutta Steinruck, Dimitar Stoyanov, 
Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka
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Melléklet a Jogi Bizottságnak a Christoph Klein, az atmed AG vezérigazgatója által 
benyújtott 0473/2008. számú petíciójáról szóló véleményéhez

Tárgy: A Christoph Klein, az atmed AG vezérigazgatója által benyújtott 
0473/2008. számú petíció 

1. Háttér

A Petíciós Bizottság felkérte a Jogi Bizottságot, hogy nyilvánítson véleményt a Christoph 
Klein, a bajorországi atmed AG, a német jog szerint létrejött, nyilvánosan működő 
részvénytársaság vezérigazgatója által benyújtott 0473/2008. számú petícióról. A petíció 
benyújtójának fő állítása, hogy megtagadták a hatékony jogi védelemhez való jogát, és ezt az 
alábbiakra alapozza:

 az Európai Bizottság nem tartott meghallgatásokat, és nem hirdette ki megállapításait 
a 93/42/EGK irányelv 8. cikkében foglalt védzáradék értelmében indított eljárás 
során, továbbá

 az Európai Bizottság a német hatóságok 2005. májusi végzését követően nem indított 
új eljárást a 93/42/EGK irányelv 8. cikkében foglalt védzáradék alapján.

Petíciójában azt kéri a Parlamenttől, hogy tegyen lépéseket annak biztosítására, hogy a 
Bizottság kövesse a 93/42/EGK irányelv 8. cikkében foglalt védzáradéki eljárást a 
Németországban kiadott, értékesítést betiltó két végzés tekintetében.

2. A jogi keret

A. A 93/42/EGK irányelv

A 93/42/EGK irányelv „Védzáradék” című 8. cikke a következőképpen rendelkezik:
(1) Abban az esetben, ha egy tagállam megállapítja, hogy a 4. cikk (1) és (2) bekezdése 
második francia bekezdésében említett eszközök megfelelően üzembe állítva, karbantartva és 
rendeltetésszerűen használva veszélyeztethetik a páciensek, a felhasználók vagy adott esetben 
más személyek egészségét és/vagy biztonságát, minden szükséges ideiglenes intézkedést 
megtesz az ilyen eszközök forgalomból való kivonására, vagy a forgalomba hozataluk vagy 
üzembe helyezésük betiltására vagy korlátozására. A tagállam késedelem nélkül tájékoztatja 
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a Bizottságot bármely ilyen intézkedéséről döntése indokolásával, és különösen arról, hogy 
ezen irányelv nem teljesítése a következők miatt történt-e: 
a) a 3. cikkben említett alapvető követelményeknek való meg nem felelés;
b) az 5. cikkben említett szabványok helytelen alkalmazása, amennyiben az ilyen szabványok 
alkalmazásáról nyilatkoztak;
c) maguknak a szabványoknak a hiányosságai. 
(2) A Bizottság haladéktalanul egyeztetést kezd az érintett felekkel. Abban az esetben, ha az 
ilyen egyeztetést követően a Bizottság úgy találja, hogy: 
az intézkedések megalapozottak, késedelem nélkül tájékoztatja a kezdeményező tagállamot és 
a többi tagállamot is; amennyiben az (1) bekezdésben említett döntés a szabványok 
hiányosságainak tulajdonítható, a Bizottság az érintett felekkel folytatott egyeztetést követően 
két hónapon belül az ügyet a 6. cikk (1) bekezdésében említett bizottság elé terjeszti, ha a 
döntést hozó tagállam azt fenn kívánja tartani, és kezdeményezi a 6. cikkben említett 
eljárásokat;
az intézkedések megalapozatlanok, késedelem nélkül tájékoztatja a kezdeményező tagállamot 
és a gyártót vagy annak a Közösségen belül székhellyel rendelkező meghatalmazott 
képviselőjét. 
(3) Abban az esetben, ha a követelményeket nem teljesítő eszközön EK-jelölés szerepel, az 
illetékes tagállam megfelelő lépéseket tesz az ellen, aki a jelölést feltüntette, és erről 
tájékoztatja Bizottságot és a többi tagállamot. 
(4) A Bizottság biztosítja, hogy a tagállamok folyamatos tájékoztatást kapjanak az említett 
eljárás előrehaladásáról és eredményéről.

A „Hibásan feltüntetett EK-jelölés” című 18. cikk a következőképpen rendelkezik:
A 8. cikk sérelme nélkül: 
a) azokban az esetekben, amikor egy tagállam megállapítja, hogy az EK-jelölés 
indokolatlanul lett feltüntetve, a gyártó vagy annak a Közösség területén székhellyel 
rendelkező meghatalmazott képviselője köteles a mulasztást megszüntetni a tagállam által 
megszabott feltételek szerint;
b) azokban az esetekben, amikor a meg nem felelés továbbra is fennáll, a tagállamnak 
minden szükséges intézkedést meg kell tennie a kérdéses termék forgalomba hozatalának 
korlátozására vagy betiltására vagy a forgalomból való kivonására, a 8. cikkben 
meghatározott eljárásnak megfelelően.

B. Nemzeti jogszabályok

Az orvostechnikai termékekre vonatkozó német jogszabály (a 2009. július 29-i törvény –
BGBL, I S.2326 – 6. cikkével módosított, 2002. augusztus 7-én kihirdetett orvostechnikai 
eszközökről szóló törvény – BGBL, I S.3146) a következőképpen szól: 



PE442.939v01-00 6/13 LT\819333HU.doc

HU

28. § A kockázatokkal szembeni védelmet szolgáló eljárások

(1) Az e törvény szerint illetékes hatóság minden szükséges intézkedést megtesz annak 
érdekében, hogy megvédje a páciensek, a felhasználók és más személyek egészségét és 
biztonságát az orvostechnikai eszközök által okozott veszélyekkel szemben, kivéve, ha az 
Atomenergiáról szóló törvény vagy az azon alapuló, ionizáló sugárzást kibocsátó vagy 
radioaktív anyagokat tartalmazó orvostechnikai eszközökre vonatkozó valamely rendelet a 
megfelelő hatáskört a vonatkozó illetékes hatóságra ruházza.

(2) Az illetékes hatóság jogosult különösen végzések kibocsátására, beleértve egyes 
vállalkozások vagy létesítmények bezárására irányuló végzéseket is, amennyiben az 
szükségessé válik a közegészséget, a közbiztonságot és a közrendet fenyegető közvetlen 
veszély elhárítása érdekében. Az illetékes hatóság megtilthatja, korlátozhatja vagy konkrét 
feltételekhez kötheti az orvostechnikai eszközök forgalomba hozatalát, üzembe helyezését és 
használatát, illetve a klinikai vizsgálat vagy a teljesítményértékelő tanulmány megkezdését 
vagy folytatását, illetve elrendelheti az adott orvostechnikai eszköz visszahívását vagy 
lefoglalását. Ezen intézkedéséről tájékoztatja a németországi illetékes hatóságokat, az 
illetékes felsőbb szövetségi hatóságot, valamint a Szövetségi Egészségügyi Minisztériumot.

(3) Ha az illetékes hatóság megállapítja, hogy valamely EK-jelöléssel ellátott orvostechnikai 
eszköz vagy rendelésre készült eszköz megfelelően üzembe állítva, karbantartva és 
rendeltetésszerűen használva veszélyeztetheti a páciensek, felhasználók vagy harmadik 
személyek egészségét és biztonságát, és intézkedéseket hoz az adott orvostechnikai eszköz 
piacról történő eltávolítására vagy forgalomba hozatalának vagy üzembe helyezésének 
betiltására vagy korlátozására, köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Szövetségi 
Egészségügyi Minisztériumot, megindokolva a fellépést a 90/385/EGK irányelv 7. cikke, a 
93/42/EGK irányelv 8. cikke, illetve a 98/79/EK irányelve 8. cikke szerinti védzáradék 
alapján folytatott eljárás elindításának lehetővé tétele érdekében. Az indokolásnak 
tartalmaznia kell különösen azt, hogy ezen irányelv nem teljesítése a következők miatt történt-
e:

1. az alapvető követelményeknek való meg nem felelés,
2. a harmonizált szabványok vagy a közös műszaki előírások nem megfelelő alkalmazása, 
amennyiben ezek alkalmazásáról nyilatkoztak vagy 
3. maguknak a harmonizált szabványoknak vagy a közös műszaki előírásoknak a 
hiányosságai.

(4) Az illetékes hatóság az összes olyan személyt, aki ki lehet téve valamely orvostechnikai 
eszköz által okozott veszélynek, kellő időben, megfelelő módon tájékoztathatja erről a 
veszélyről. A széles nyilvánosság hivatalos figyelmeztetése közvetlen veszély esetén 
alkalmazható, amennyiben más hasonlóan hatékony intézkedés nem hozható vagy nem 
hozható meg időben.
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(5) A 93/42/EGK irányelv 14b. cikkében és a 98/79/EK irányelv 13. cikkében említett 
intézkedéseket a Szövetségi Egészségügyi Minisztérium hozza meg rendelet útján, a 37. § (6) 
bekezdésének megfelelően.

3. A tények

A rendelkezésre álló dokumentumok szerint a tények a következők:

I. Az 1990-es évek elején a petíció benyújtója feltalált egy, az asztma kezelésében 
alkalmazható, beta2-agonistákat tartalmazó vészhelyzeti aeroszolokhoz használható 
inhalálókészüléket, és találmányát szabadalmaztatta. Az inhalálókészülék a gyógyszergyárak 
által előállított adagolószelepes inhalációs aeroszolok adagolására szolgál oly módon, hogy 
azt az aeroszolos készülék eredeti szájrészének helyére kell szerelni. Ez az egyetlen olyan 
inhalálókészülék, amely fekvő testhelyzetben levő betegek is használhatnak (ami lényeges az 
ágyhoz kötött vagy krónikus obstruktív tüdőbetegségben szenvedő betegek számára), és 
kialakítása folytán jóval hatékonyabb az eredeti fúvókánál, és dr. Köhler tanulmánya szerint 
hatékonyabban biztosítja a gyógyszertermék tüdőbe jutását. A termék megkapta a Hans Sauer 
Intézet innovációs díját. Emellett a petíció benyújtója azt állítja – és ezt biztosítótársasági 
statisztika is megerősíti –, hogy ez a találmány radikálisan csökkentené az asztmában 
szenvedő körülbelül 30 millió európai kezelésének költségét.

Konkrétabban, a petíció benyújtója szerint:
 a terméket megszakításokkal 1996 óta értékesítették Németországban;
 több mint 30 000 darabot értékesítettek, és számítások szerint a készüléket az asztmás 

betegek több mint 199 millió alkalommal használták; ez az egyetlen olyan 
inhalálókészülék, amely akkor is használható, ha az asztmás beteg fekszik (a rohamok 
70%-a alvás közben éri az asztmásokat); 

 a termék EK-tanúsítvánnyal, és az I. osztályba tartozó orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkezik, és ezeket soha nem vonták vissza; 

 nincs adat arra, hogy az eszköz használatának eredményeként bármely beteg esetében 
probléma lépett volna fel;  

 a termék soha nem szerepelt a megkérdőjelezhető termékek vagy gyógyszerek 
nyilvántartásáért felelős német nyilvántartásban (DIMDI);  

 I. osztályba tartozó orvostechnikai eszközként a termék annyiban a fecskendőhöz 
hasonlítható, hogy az is beviteli eszköz. Üresen értékesítik, és az aeroszolos tartályban 
tárolt gyógyszer pontos adagjának bevitelére szolgál. A fecskendőtől eltérően (amely 
veszélyesebb, mivel a bevitt pontos adag emberi beavatkozás függvénye) az 
adagolószelepes aeroszolos tartály mindig azonos mennyiségű gyógyszert adagol;

 egy biztosítótársaság, amely hosszú távú tanulmány részeként elérhetővé tette az 
inhalálókészüléket asztmás biztosítottai részére, a felhasznált gyógyszer mennyiségéből 
adódó nagyarányú költségmegtakarításról számolt be, és úgy vélte, hogy csökkent az 
aeroszolok használatából adódó mellékhatások (azaz a szájpenész) kezelésének 
költsége; mivel nem biztosíthatja az inhalálókészüléket az asztmás betegek számára, a 
vállalat gazdasági kárt szenvedett;
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 30 millió asztmás igényli ezt az új technológiát;
 a közegészségügyben működő biztosítókra gyakorolt lehetséges hatás jelentős, miután 

hatalmas költségmegtakarításokat lehetne elérni, ugyanis az asztmások jóval kevesebb 
gyógyszert használnak, és a járulékos költségek is csökkennek; 

A terméket elsőként a Primed Halberstadt GmbH (Szász-Anhalt) gyártotta, és a 
Bajorországban található martinsriedi székhelyű Broncho-Air medizintechnik AG 
forgalmazta EK-jelöléssel ellátott, I. osztályba tartozó orvostechnikai eszközként „Broncho-
Air inhalálókészülék” néven. 

1996 májusában Felső-Bajorország kormánya írásban kérte Magdeburg (Szász-Anhalt) 
regionális bizottságát, hogy vizsgálja felül a „Broncho-Air inhalálókészülék” megfelelőségét.

1996. december 1-jén az illetékes hatóság, Szász-Anhalt Egészségügyi Minisztériuma a 
vállalatnál tett látogatás és a dokumentáció felülvizsgálata után jelentette, hogy az I. 
osztályba tartozó orvostechnikai eszközként való akkreditációval és megfelelőséggel 
kapcsolatos minden jogi kötelezettség teljesült. Ugyanebben a levélben Szász-Anhalt 
Egészségügyi Minisztériuma megkérdezte a bajor Egészségügyi Minisztériumtól, hogy a 
felső-bajorországi kormányügynökség miért kapott utasítást arra, hogy fellépjen az 
inhalálókészülékek forgalmazásával szemben. A bajoroknak azt válaszolták, hogy a 
„Broncho-Air inhalálókészülék” EK-tanúsítással rendelkező termék, és kifogás esetén 
eljárást kell indítani a termék biztonságosságának felülvizsgálatára (az orvostechnikai 
eszközökről szóló, 1993. június 14-i 93/42/EGK irányelv 8. cikke alapján). 

1996 decemberében Szász-Anhalt kormánya Felső-Bajorország kormányának ismételt 
kérésére elrendelte az inhalálókészülékek forgalomból való kivonását (értékesítés betiltása).  

1997. szeptember 23-án Szász-Anhalt hatóságai megtiltották az eszköz forgalmazását. A 
német Szövetségi Egészségügyi Minisztérium eljárást indított a 93/42/EGK irányelv 8. cikke 
szerinti védzáradék alapján, és erről 1997. december 13-án tájékoztatta az Európai 
Bizottságot. A német hatóságok nem kaptak hivatalos választ az Európai Bizottságtól, és 
feltételezték, hogy a Bizottság egyetért a tilalommal. 

Időközben a forgalmazó úgy nyilatkozott, hogy kivonja a terméket a piacról. A forgalmazó 
vállalat vezérigazgatója4 a bajor hatóságok nyomására úgy nyilatkozott, hogy további klinikai 
adatok rendelkezésre bocsátásáig nem forgalmazza a terméket. A Bizottság ezért láthatólag 
úgy vélte, hogy a védzáradéki eljárás lefolytatására nincs többé szükség. A Bizottság 
ugyanakkor nem küldött hivatalos értesítést az eljárás befejezéséről, emiatt az a látszat 
keletkezett, hogy az 1997-ben megindított eljárás (a továbbiakban „1997-es eljárás”) jelenleg 
is zajlik.

                                               
4 Ezt valójában nem neki, hanem a gyártónak kellett volna megtenni.
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II. 2002-ben a bajorországi atmed AG vette át az immár „effecto” névre átnevezett 
inhalálókészülék gyártását és forgalmazását. 2003 óta forgalmazták EK-tanúsítvánnyal 
rendelkező, I. osztályba tartozó orvostechnikai eszközként. Ezt a tanúsítványt azóta sem 
vonták vissza.

2005. május 18-i határozatával Felső-Bajorország kormánya az orvostechnikai eszközökről 
szóló törvény 28. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján betiltotta az inhalálókészülék 
értékesítését és hirdetését, és elrendelte az összes „effecto” inhalálókészülék kivonását a 
piacról. 

A petíció benyújtója (2008. november 12-től kezdődően) több bírósági eljárást is 
kezdeményezett a német közigazgatási bíróságok előtt. Annak ellenére, hogy a petíció 
benyújtója kérte az elsőfokú közigazgatási bíróságot (Bayerisches Verwaltungsgericht 
München), hogy terjesszen előzetes döntésre irányuló kérdést a Bírósághoz, a közigazgatási 
bíróság elutasította kérését arra hivatkozva, hogy nincs szükség az Európai Bíróság előzetes 
döntésére.  A jelek szerint erre azért került sor, mert Zourek úr, az Európai Bizottság 
főigazgatója 2007. február 22-i, a német bírósághoz intézett levele azt a látszatot keltette, 
hogy küszöbön áll a védzáradéki meghallgatás.

A rendelkezésre álló dokumentumokból úgy tűnik, a szövetségi minisztérium nem értesítette 
hivatalosan a Bizottságot a 93/42/EGK irányelv 8. cikke szerint hozott intézkedésekről. Úgy 
vélte, hogy a 2005. május 18-i határozat ugyanarra a termékre vonatkozik, mint az 1997. 
szeptemberi határozat, csak a név és a gyártó neve különbözik. Mivel a német hatóságok az 
1997-es eljárás során nem kaptak hivatalos választ az Európai Bizottságtól, előfordulhat, 
hogy azt feltételezték, a Bizottság egyetértett az inhalálókészülék betiltásával, mindenesetre a 
Bizottság köteles lett volna valamilyen döntést hozni, ezt azonban elmulasztotta megtenni. A 
német hatóságok a Bizottság kérdésére azt nyilatkozták, hogy az inhalálókészülék 
értékesítését 2005. május 18-án tiltották meg az 1997-ben meghozott értékesítési tilalom 
jogcímén, és hogy emiatt nincs szükség új eljárás megindítására.

A petíció benyújtója azonban 2006 januárjában és augusztusában tájékoztatta a Bizottság 
szolgálatait az újabb betiltásról, azzal a céllal, hogy jogsértési eljárást indítson Németország 
ellen azon az alapon, hogy a Bizottságot nem tájékoztatták késedelem nélkül, és a 
93/42/EGK irányelv 8. cikkében előírt termékbiztonsági felülvizsgálatra sem került sor.

A Bizottság szolgálatai ezt követően kapcsolatba léptek a petíció benyújtójával és a német 
hatóságokkal. A Bizottság szolgálatai 2007. július 11-i, 2007. július 18-i és 2007. augusztus 
16-i feljegyzéseikben fejtették ki a Bizottság álláspontját a német hatóságoknak és a petíció 
benyújtójának. A Bizottság úgy vélte, hogy nincs elegendő bizonyíték arra, hogy az 
inhalálókészülék megfelel a 93/42/EGK irányelv 3. cikkében és I. mellékletében foglalt 
alapvető követelményeknek. További klinikai adatokra van szükség a termék 
mellékhatásairól. Ezek a vonatkozó tudományos irodalom összegyűjtésén vagy klinikai 
vizsgálatokon alapulhatnak. Végezetül a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy nincs 
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szükség új termékbiztonsági felülvizsgálatra, mivel az ügy a 93/42/EGK irányelv 8. cikke 
helyett a 18. cikk hatálya alá tartozik.

III. Az ezt követő hónapokban a Bizottság szolgálatai megpróbálták elősegíteni a petíció 
benyújtója és a német hatóságok közötti kapcsolattartást. Ennek eredményeképpen 2007. 
augusztus 29-én sor került az első találkozóra a petíció benyújtója és a Szövetségi 
Gyógyszerügyi és Orvostechnikai Intézet (BfArM) között azzal a céllal, hogy megvitassák, 
mely tudományos adatok hiányoznak. A petíció benyújtója az orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó követelmények teljesítésére vonatkozó kockázatelemzéseket, klinikai 
értékeléseket és teljes termékdokumentációt mutatott be.  A Bizottság, 2007. augusztus 18-i 
levelében megállapította, hogy lehetőség szerint további klinikai adatokat kell megadni.  A 
BfArM nem fogadta el a petíció benyújtójának adatait, és klinikai tanulmányokat követelt, 
ezzel úgy kezelte az eszközt, mintha nem adagolóeszköz, hanem új gyógyszer lenne.
A 2007 novemberében lezajlott további kapcsolatfelvételeket követően 2008. január 27-én 
sor került a petíció benyújtója és a BfArM közötti második találkozóra. E tudományos jellegű 
viták során a BfArM kifejtette, milyen klinikai tanulmányokat igényel. A petíció benyújtója 
kész volt rendelkezésre bocsátani, és ténylegesen rendelkezésre is bocsátotta az 
orvostechnikai eszközök számára előírt adatokat, és kész volt klinikai vizsgálatokat is 
folytatni azon az alapon, hogy orvostechnikai eszközről és nem gyógyszerről van szó. Az 
eszközre vonatkozó elégséges adatoknak nincs közük a megadott adagok célba juttatásához.

IV. Emellett Kriessl-Dörfler európai parlamenti képviselő több levelet intézett Barroso elnök 
úrhoz, az akkori alelnökhöz, Verheugen úrhoz és kabinetje tagjaihoz, Zourek főigazgató 
úrhoz, valamint a Bizottság személyzetéhez tartozó egyéb személyekhez. Klein úr írt az 
OLAF-nak is, amely 2008. április 15-én megalapozatlannak minősítette bejelentését. Az 
OLAF a panaszt a Bizottság Vizsgálati és Fegyelmi Irodájának (IDOC) továbbította. Az 
atmed AG tájékoztatást kért a friss fejleményekről, de az IDOC, miután megtagadott minden 
tájékoztatást, végül elutasította a panaszt. Az OLAF és az IDOC eljárásával szemben panaszt 
nyújtottak be az ombudsmanhoz (nyilvántartási szám: 0452/2010/BEH).

4. Értékelés

I. A rendelkezésre álló információk alapján az alábbi problémák állapíthatók meg:

a) Az 1997-es eljárással kapcsolatban 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Európai Bizottság nem tartotta be az uniós 
jogszabályokat, amikor az 1997-es eljárás során nem tartott a szakterülettel foglalkozó 
szakértők részvételével folyó meghallgatásokat, és nem hirdette ki megállapításait a 
93/42/EGK irányelv 8. cikkében előírt módon, és ennek eredményeként az értékesítési 
tilalom még mindig hatályban van. Az eljárás tehát továbbra sem zárult le. Miután az Európai 
Bizottság nem az uniós jogban előírt módon járt el, Klein nem jutott semmilyen 
jogorvoslathoz, és ez a helyzet jelenleg is fennáll. Konkrétabban, Szász-Anhalt Állami 
Munkavédelmi Hivatala felfüggesztette a „Broncho-Air inhalálókészülék” értékesítésének 
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tilalma ellen emelt kifogás benyújtására irányuló eljárást azzal az indokkal, hogy fellebbezést
csak a Bizottság véleményének beérkezését követően lehet benyújtani.

A maga részéről a Bizottság elismeri, hogy semmilyen válaszlépést nem tett ebben az 
eljárásban, mivel a forgalmazó nyilatkozott arról, hogy csak további tanulmányok elvégzése 
után helyezi forgalomba a terméket. Mivel azonban a forgalmazó nyilatkozata jogi 
szempontból nem volt releváns, a német hatóságok 1997-ben hivatalosan értesítették a 
Bizottságot az értékesítési tilalomról, megindítva ezzel a védzáradéki eljárást. 

A 93/42/EGK irányelv 8. cikke értelmében a tagállamok többek között betilthatja azon 
eszközök értékesítését, amelyek beszélyeztethetik a páciensek, a felhasználók vagy adott 
esetben más személyek egészségét és/vagy biztonságát. Ilyen esetben a tagállam köteles 
termékbiztonsági felülvizsgálati eljárást indítani, és késedelem nélkül értesíteni a Bizottságot. 
A Bizottságnak egyeztetnie kell, és közölnie kell megállapításait. 

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján egyeztetésekre nem került sor. Mindenesetre a 
Bizottság – akár egyetértett az értékesítés betiltásával, akár nem – köteles volt tájékoztatni az 
érintett feleket és a többi tagállamot. E kötelezettségek a felek cselekedeteitől függetlenek. 
Következésképpen az 1997-es eljárás még mindig nem zárult le, és a Bizottság megsértette a 
közösségi jogot.

b) Az 2005-ös eljárással kapcsolatban 

Az „effecto” termékre vonatkozó 2005. május 18-i, második értékesítési tilalom után a német 
hatóságok nem indítottak védzáradéki eljárást. A petíció benyújtója kéri a Bizottságot, hogy 
ragaszkodjon új eljárás megindításához a 93/42/EGK irányelv 8. cikkében foglalt védzáradék 
alapján.

A Bizottság ezt elutasítja, mivel véleménye szerint az ügy nem a 93/42/EGK irányelv 8. 
cikkének, hanem 18. cikkének hatálya alá tartozik. A 2005. május 18-i határozat alapja az, 
hogy az inhalálókészülék eleve nem teljesítette a 93/42/EGK irányelv I. mellékletében 
meghatározott alapkövetelményeket, így nem lehetett volna EK-jelöléssel ellátni. Amint fent 
említettük, az I. osztályba tartozó orvostechnikai termékekre vonatkozó akkreditációval és 
megfelelőséggel kapcsolatos valamennyi jogi követelmény teljesítésre került, így a 
tanúsítványt nem is vonták vissza.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy teljesítette a vonatkozó adatok rendelkezésre 
bocsátására vonatkozó kötelezettségét, és különösen, hogy – tekintettel a C-6/05. számú 
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Medipac-Kazantzidis5 ügyben hozott ítéletre – a német hatóságok további információra 
vonatkozó követelése nincs összhangban a 93/42/EGK irányelv rendelkezéseivel. 

Nem tűnik egyértelműnek, hogy a 93/42/EGK irányelv valóban ilyen bizonyítási terhet ró-e a 
petíció benyújtójához hasonló helyzetben lévő személyekre. Világos, hogy ezt a kérdést csak 
a Bíróság válaszolhatja meg.

Rá kell mutatni azonban, hogy függetlenül a német hatóságoknak a petíció benyújtójával 
szembeni fellépése indokától, az intézkedés az inhalálókészülék forgalmazásának betiltása 
volt. Még ha a 18. cikket is kellene alkalmazni, az említett cikk b) pontja továbbra is az 
irányelv 8. cikkében foglalt eljárásra hivatkozik. Következésképpen még ha a 18. cikket is 
kellett volna alkalmazni, a tagállam védzáradéki eljárás indítására és a Bizottság 
tájékoztatására vonatkozó kötelezettsége továbbra is fennállt, és a Bizottságnak kötelessége 
volt az egyeztetés és megállapításainak kihirdetése.

Emellett a 93/42/EGK irányelv 8. cikkének (3) bekezdése kifejezetten előírja, hogy 
tájékoztatni kell a Bizottságot, amennyiben valamely tagállam olyan személlyel szemben lép 
fel, aki az EK-jelölést a tanúsítás alapkövetelményeit nem teljesítő terméken helyezi el. A 
Bizottság ugyanezt az érvet hangsúlyozza a petíció benyújtójához intézett 2007. július 18-i 
levelében.

Ezen okokból nincs összhangban az irányelvvel, hogy az illetékes német (szövetségi) 
hatóságok nem tájékoztatták a Bizottságot Felső-Bajorország kormányának 2005. május 18-i 
határozatáról.

5. Következtetés

Még ha el is tekintünk a petíció benyújtójának a találmánya által a 30 millió európai asztmás 
beteg számára jelentett előnyökre és az egészségbiztosítási rendszerek számára hozott 
hatalmas költségmegtakarításra6 vonatkozó állításaitól, olyan hibáról van szó, amelynek 
következtében a petíció benyújtója számára nem áll rendelkezésre jogorvoslati lehetőség. 
Annak ellenére, hogy a Bíróság többször is megerősítette, hogy az EU jogrendszere a jogi 
védelem teljes rendszerét biztosítja, a petíció benyújtója számára nincs jogorvoslati 
lehetőség: meghiúsították azon kísérletét, hogy meggyőzze a német bíróságokat, hogy az 
Európai Bírósághoz forduljanak, és nem indíthat keresetet az Európai Bizottsággal szembeni 
bírósági felülvizsgálat iránt, mivel a Bizottság nem hozott olyan határozatot, amely ellen 
keresetet indíthatna.  Sikertelenül nyújtott be petíciót a német parlamentnek, amely indokolás 
nélkül elutasította petícióját. Az OLAF-hoz benyújtott panaszát a Bizottság Vizsgálati és 
Fegyelmi Irodája (IDOC) elé utalták, amely a petíció benyújtójának egyetlen panaszát sem 
                                               
5 C-6/05. számú Medipac kontra Kazantzidis ügy [2007] EBHT I-4557., 55. bekezdés.  
6 Egy német biztosító szerint egy asztmás beteg kezelésének átlagos költsége (orvosi és járulékos költségeket 
tekintve) körülbelül évi 2600 euró.  A petíció benyújtójának találmánya asztmás betegenként 700–1040 euró 
közötti megtakarítást hozna.  1 millió asztmás beteg esetében ez 700 és 1 040 millió euró közötti megtakarítást 
jelentene évente.  
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válaszolta meg.  Az Emberi Jogok Európai Bíróságához benyújtott panaszát elutasították.  Az 
Európai Parlamenthez benyújtott petícióját követően a Jogi Szolgálat helyesen arról 
tájékoztatta a Petíciós Bizottságot, hogy a Parlament nem indíthat keresetet a Bizottság ellen 
a fellépés elmulasztásáért.  Mindeközben a petíció benyújtója nem tudja termékét 
értékesíteni, szabadalmai pedig lejártak. A nemzetközi piacokon is akadályokba ütközik, 
mivel találmányát az EU-ban sem forgalmazhatja.  És nem adja fel: panaszt tett az európai 
ombudsmannál, és sikerült felhívnia magára a sajtó és a televíziók figyelmét (az osztrák 
televíziócsatorna, az ORF néhány hete sugárzott műsort erről az ügyről). 

Ubi jus, ibi remedium – mondja a régi alapelv, de alig látható, hogy a petíció benyújtója a 
jogon belül hol találhat jogorvoslatot.  Ez egy olyan sajnálatos helyzet, amelyet az uniós jog 
alkalmazásáért felelős parlamenti bizottságként a Jogi Bizottságnak a legjobb lelkiismerete 
szerint rendeznie kell.  

A 93/42/EGK irányelv 8. cikkében – az úgynevezett védzáradékban – meghatározott eljárás 
előírja a Bizottság számára, hogy „haladéktalanul” egyeztetést kezdjen az érintett felekkel, és 
„haladéktalanul” tájékoztassa őket arról, hogy a meghozott intézkedések (jelen esetben a 
kérdéses termék piacról való kivonása) indokoltak-e vagy sem. Ebben az esetben ez nem 
történt meg, annak ellenére, hogy az eljárást 1997-ben megindították.  Ez a magatartás teljes 
mértékben ellentétes az irányelv által a Bizottságra rótt kötelezettségekkel, és 
megakadályozta, hogy a német hatóságok (a bíróságokat is beleértve) rendezzék az ügyet.  Ez 
az eljárás egyúttal a természetes igazságosság valamennyi elvét is sérti, mivel a petíció 
benyújtója számára nem hagyott semmilyen jogorvoslati lehetőséget, és teljesen bizonytalan 
jogi helyzetet teremtett.  A Bizottságnak kötelessége, hogy a Szerződés őreként és az uniós 
jog védelmezőjeként lépjen fel.  A Bizottság enyhén szólva is kibújt e kötelessége alól.  
Világosan fogalmazva: annak ellenére, hogy úgy tűnik, a petíció benyújtója számára nincs 
jogorvoslati lehetőség, áldozatává vált az uniós jog Bizottság általi kirívó megsértésének és a 
jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésének ezen intézmény részértől történő, 
hasonlóan kirívó elmulasztásának.  A Bizottság feladata, hogy biztosítsa az uniós jog 
tiszteletben tartását: hogyan várható el az unió polgáraitól és vállalkozásaitól a jogszabályok 
betartása, ha az az intézmény, amelynek a Szerződések őreként kellene működnie, ilyen rossz 
példát mutat?

Javasoljuk, hogy a Jogi Bizottság tájékoztassa a Petíciós Bizottságot megállapításairól, és 
javasolja, hogy ez utóbbi bizottság hívja fel a Bizottság illetékes tagját, hogy haladéktalanul 
jelenjen meg a bizottság előtt annak érdekében, hogy nyilvánosan számot adjon a 
Parlamentnek a Bizottság magatartásáról, és fejtse ki, hogyan állt elő ez a helyzet, és a 
Bizottság milyen módon kívánja rendezni az ügyet. Ez azért is elengedhetetlen, hogy 
eloszlatható legyez az a gyanú, hogy a Bizottság esetleg nem járt el korrektül ebben az 
ügyben. Tekintettel a petíció által felvetett, közérdekkel összefüggő jelentős kérdésekre, a 
bizottság javasolhatja, hogy a Petíciós Bizottság fontolja meg vizsgálóbizottság felállításának 
kezdeményezését, amennyiben az említett beszámoló nem kielégítő.


