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Gerb. E. Mazzoni,

remiantis Jūsų 2010 m. kovo 24 d. laišku, kuriame paprašėte Teisės reikalų komiteto pateikti 
nuomonę dėl pirmiau nurodytos peticijos, byla buvo išsamiai išnagrinėta (žr. šio laiško 
priedą) ir komitetas, remdamasis teisės nuostatomis, pateikė šias išvadas ir rekomendacijas.

Pagal turimus dokumentus galima spręsti, kad peticijos teikėjas tapo auka akivaizdaus 
teisingumo neužtikrinimo, dėl kurio atsakinga Komisija jau nuo 1997 m. Dėl to, kad 
Komisija taip ir nesugebėjo užbaigti, o galbūt ir tinkamai inicijuoti apsaugos procedūros, 
nustatytos Direktyvoje 93/42/EEB, peticijos teikėjas neturi jokio Komisijos sprendimo, kurį 
galėtų užginčyti Teisingumo Teisme. Be to, Vokietijos teismui, į kurį kreipėsi peticijos 
teikėjas su ieškiniu, tuometinis Komisijos generalinis direktorius H. Zourek nusiuntė laišką, 
kuriame atkalbėjo teismą kreiptis į Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo, 
pranešdamas, kad apsaugos procedūra dar vyksta; beje, ši procedūra taip ir nebuvo baigta.

Komisija dažnai vadinama Sutarčių sergėtoja“. Iš tiesų, Europos Sąjungos sutarties 
17 straipsnyje teigiama, kad ji „užtikrina, kad Sutartys ir priemonės, kurių jomis 
vadovaudamosi imasi institucijos, būtų taikomos. Ji prižiūri Sąjungos teisės taikymą 
kontroliuojant Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.“ Šiuo atveju atrodo, kad Komisija 
sąmoningai nesilaikė Sąjungos teisės nuostatų ir tokiu būdu užkirto kelią peticijos teikėjui 
kreiptis į teismus. Pažymėtina, kad Pagrindinių teisių chartijos, kuri, remiantis ES sutarties 
6 straipsniu, turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Sutartys, 47 straipsnyje nurodyta, kad 
kiekvienas asmuo, kurio teisės ir laisvės, garantuojamos Sąjungos teisės, yra pažeistos, turi 
teisę į veiksmingą jų gynybą teisme ir jis taip pat turi teisę, kad jo bylą per kiek įmanoma 
trumpesnį laiką viešai ir teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir 
nešališkas teismas. Teisės principas ubi jus, ibi remedium turėtų taip pat būti taikomas 
Sąjungos lygmeniu, ir iš tiesų, Teisingumo Teismas ne kartą išreiškė savo nuomonę, kad 
Sutartyje nustatyta baigtinė teisinių priemonių sistema ir procedūros, skirtos institucijų aktų 
teisėtumo teisminei priežiūrai užtikrinti1. Dėl Komisijos, kuri nesugebėjo užbaigti apsaugos 

                                               
1 Žr., pavyzdžiui, bylą C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores prieš Tarybą [2002 m.] rink. I-6677.



procedūros, veiksmų peticijos teikėjas prarado galimybę pasinaudoti minėtąja baigtine 
teisinių priemonių sistema.

Tai nereiškia, kad peticijos teikėjas neišnaudojo visų galimų pažeistų teisių atstatymo 
priemonių (buvo kreiptasi į Vokietijos teismus, Ombudsmeną, Žmogaus teisių teismą ir t. t.), 
bet visos jo pastangos nedavė naudos. Komisija negali būti aukščiau už įstatymus.

Šiuo atveju nėra abejonių, kad peticijos teikėjo atveju net neginčytina, jog buvo pažeista 
pagrindinė jo teisė į nuosavybę pagal Chartijos 7 straipsnį ir kad iš jo buvo atimtos jam 
priklausančios intelektinės nuosavybės teisės. Be to, peticijos teikėjas pateikė ir kitų ieškinių,
kad gautų kompensaciją, teisę į kurią jis gali ginti teisme.

Be to, akivaizdžiai matoma, kad Komisija pažeidė Chartijos 41 straipsnyje įtvirtintą teisę į 
gerą administravimą2.

Reikalus pablogina tai, kad peticijos teikėjui padarytos skriaudos išdava – nuo 1997 m. 
taikomas draudimas prekiauti produktu, kuris, kaip įtikinamai teigiama, būtų pagerinęs 
maždaug 30 mln. astmatikų gyvenimo kokybę ir padėjęs Europos sveikatos draudimo 
sistemoms sutaupyti daug lėšų.
Akivaizdu, kad pačiam Parlamentui nėra suteikta jokių teisinių pažeistų teisių atstatymo 
priemonių. Vis dėlto, Sutartyje aiškiai numatyta, kad Komisija yra atskaitinga Parlamentui.

Atsižvelgdamas į tai, Teisės reikalų komitetas rekomenduoja Peticijų komitetui pakviesti 
kompetentingą Komisijos narį nedelsiant atvykti ir, pirma, išsamiai, sąžiningai ir aiškiai 
paaiškinti Komisijos elgesį bei, antra, paaiškinti, kokių veiksmų ji ketina imtis, kad leistų 
peticijos teikėjui ginti savo teises. Jeigu Komisijos narys Peticijų komitetui nepateiks 
patenkinamų atsakymų, Teisės reikalų komitetas nurodo, kad Sutarties dėl ES veikimo 
226 straipsnyje numatoma galimybė įsteigti laikinojo Tyrimo komitetą.

                                               
2 1. Kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai jo reikalus tvarkytų nešališkai, 
teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką.
2. Ši teisė apima:
a) kiekvieno asmens teisę būti išklausytam prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę;

b) kiekvieno asmens teisę susipažinti su savo byla, laikantis teisėto konfidencialumo ir profesinio bei verslo 
slaptumo;

c) administracijos pareigą pagrįsti savo sprendimus.
3. Kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjunga pagal valstybėms narėms bendrus teisės principus atlygintų jam 
žalą, kurią atlikdami savo pareigas padarė Sąjungos institucijos ar jų tarnautojai.

4. (...)



Teisės reikalų komitetas šią nuomonę patvirtino3 vienbalsiai 23 nariams balsavus už, 
balsavusiųjų prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo.

Pagarbiai

(pasirašyta) Klaus-Heiner Lehne

Pridedama. Priedas

                                               
3 Šie nariai dalyvavo galutiniame balsavime: Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Luigi Berlinguer (pirmininko 
pavaduotojas), Raffaele Baldassarre (pirmininko pavaduotojas), Evelyn Regner (pirmininko pavaduotojas), 
Sebastian Valentin Bodu (pirmininko pavaduotojas), 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.



Teisės reikalų komiteto laiško dėl bendrovės „atmed AG“ vadovaujančio pareigūno 
Christopho Kleino pateiktos peticijos Nr. 0473/2008 priedas

Tema: Bendrovės „atmed AG“ vadovaujančio pareigūno Christopho Kleino 
pateikta peticija Nr. 0473/2008

1. „Bendrosios aplinkybės

Peticijų komitetas paprašė Teisės reikalų komiteto pateikti savo nuomonę apie pagal 
Vokietijos įstatymus įsteigtos akcinės bendrovės „atmed AG“ (Bavarija) vadovaujančio 
pareigūno Christopho Kleino pateiktą peticiją Nr. 0473/2008. Peticijos teikėjas aiškina, kad 
jam nesuteikta teisė į veiksmingą teisinę apsaugą, nes: 

 Europos Komisija nesurengė svarstymų ir nepranešė savo išvadų pagal 1997 m. 
pradėtą procedūrą pagal Direktyvos 93/42/EEB 8 straipsnio apsaugos nuostatą, ir

 Europos Komisija nepareikalavo naujos procedūros pagal Direktyvos 93/42/EEB 
8 straipsnio apsaugos nuostatą po 2005 m. gegužės mėn. Vokietijos valdžios 
institucijų įsakymo.

Savo peticijoje peticijos teikėjas prašo Parlamento imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad 
Komisija laikytųsi Direktyvos 93/42/EEB 8 straipsnio apsaugos nuostatoje numatytų 
procedūrų dviejų Vokietijoje išduotų įsakymų uždrausti parduoti prekes (1997 ir 2005 m.) 
atžvilgiu.

2. Teisinės aplinkybės

A. Direktyva 93/42/EEB

Direktyvos 93/42/EEB 8 straipsnyje „Apsaugos nuostata“ nustatyta:
1. Kai valstybė narė įsitikina, kad 4 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies antrojoje įtraukoje minimi 
teisingai sumontuoti, eksploatuojami ir pagal paskirtį naudojami prietaisai gali pakenkti 
pacientų, vartotojų bei kitų asmenų sveikatai ir (ar) saugai, ji imasi visų reikalingų laikinųjų 
priemonių tokiems prietaisams pašalinti iš rinkos arba uždrausti ar apriboti jų pateikimą į 
rinką arba pradėjimą naudoti. Apie tokias priemones valstybė narė nedelsdama praneša 
Komisijai nurodydama savo sprendimo priežastį, o ypač tai, ar šios direktyvos nuostatų 
nesilaikymas paaiškinamas tuo, kad: 
a) nesilaikoma 3 straipsnyje išdėstytų esminių reikalavimų; 
b) buvo neteisingai taikomi 5 straipsnyje nurodyti standartai, jeigu tvirtinama, kad standartų 
buvo laikomasi; 
c) patys standartai turi trūkumų. 
2. Komisija kuo skubiau pradeda konsultacijas su suinteresuotomis šalimis. Jei po šių
konsultacijų Komisija nustato, kad: 



- priemonės pagrįstos, ji nedelsdama apie tai praneša valstybei narei, kuri ėmėsi pirmiau 
minėtos priemonės, ir kitoms valstybėms narėms; kai šio straipsnio 1 dalyje nurodytas 
sprendimas grindžiamas standartų trūkumais, Komisija, pasikonsultavusi su 
suinteresuotomis šalimis, per du mėnesius pateikia tą klausimą 6 straipsnio 1 dalyje 
minimam komitetui, jeigu priėmusi sprendimą valstybė narė ketina jo laikytis, ir pradeda 
vykdyti 6 straipsnyje nurodytą procedūrą; 
- priemonės yra nepagrįstos, ji nedelsdama apie tai praneša valstybei narei, kuri parodė 
iniciatyvą, bei gamintojui ar jo įgaliotajam atstovui, įsisteigusiam Bendrijoje. 
3. Kai neatitinkantis standartų prietaisas turi ženklą „CE“, atsakinga valstybė narė imasi 
atitinkamų veiksmų prieš subjektą, kuris paženklino prietaisą šiuo ženklu, ir praneša apie tai 
Komisijai bei kitoms valstybėms narėms. 
4. Komisija užtikrina, kad valstybės narės būtų informuojamos apie šios procedūros eigą ir 
baigtį.

18 straipsnyje „Blogai uždėtas ženklas "CE"“ nustatyta:
Nepažeidžiant 8 straipsnio nuostatų: 
a) kai valstybė narė nustato, kad ženklas "CE" uždėtas netinkamai, gamintojas ar jo 
įgaliotasis atstovas Bendrijoje privalo nutraukti pažeidinėjimą laikydamasis toje valstybėje 
narėje nustatytų sąlygų; 
b) jei sąlygų ir toliau nepaisoma, valstybė narė privalo imtis visų reikalingų priemonių, 
ribojančių ar draudžiančių tą produktą pateikti rinkai arba užtikrinančių, kad jis būtų 
atšauktas iš rinkos taip, kaip numatyta 8 straipsnyje. 

B. Nacionaliniai teisės aktai

Atitinkamame Vokietijos įstatymo straipsnyje dėl medicinos produktų (Medicinos prietaisų 
įstatymas, 2002 m. rugpjūčio 7 d. paskelbta redakcija, BGBL, I S.3146, su pakeitimais, 
padarytais 2009 m. liepos 29 d. įstatymo 6 straipsniu, BGBL, I S.2326) numatyta: 

28 straipsnis. Apsaugos nuo rizikos procedūros

1) Remdamasi šio įstatymo nuostatomis, kompetentinga institucija imasi visų reikalingų 
priemonių, kad apsaugotų pacientų, vartotojų ar kitų asmenų sveikatą ar užtikrintų saugumą 
nuo pavojaus, kurį gali kelti medicinos prietaisas, jei Atominės energijos įstatyme ar juo 
pagrįstame įsakyme, susijusiame su medicinos prietaisais, kurie skleidžia jonizuojančiąją 
spinduliuotę ar kuriuose yra radioaktyviųjų medžiagų, nenumatyti atitinkami susijusios 
kompetentingos institucijos įgaliojimai.

2) Kompetentinga institucija, visų pirma, įgaliota priimti įsakymus, įskaitant įsakymus dėl 
įmonės ar įrenginio uždarymo, jei reikia išvengti gresiančio pavojaus visuomenės sveikatai, 
saugumui ir tvarkai. Ji gali uždrausti ar apriboti medicinos prietaisų paleidimą, 
eksploatavimą ir panaudojimą arba nustatyti jiems specialias pateikimo rinkai sąlygas, taip 
pat pradėti ar tęsti klinikinius tyrimus ar eksploatavimo vertinimo tyrimą arba įsakyti 



atšaukti ar areštuoti medicinos prietaisą. Apie tokį veiksmą ji praneša kitoms Vokietijos 
kompetentingoms institucijoms, kompetentingai aukščiausiajai federalinei valdžios 
institucijai ir Federalinei sveikatos ministerijai.

3) Jei kompetentinga valdžios institucija nustato, kad „CE“ ženklu pažymėtas medicinos 
prietaisas ar pagal užsakymą gaminamas prietaisas gali kelti pavojų pacientų, naudotojų ar 
trečiųjų šalių sveikatai ar saugai ar jų nuosavybei, net jei jis tinkamai sumontuotas, 
prižiūrimas ar naudojimas pagal paskirtį, ir jei ji turi imtis priemonių išimti medicinos 
prietaisą iš rinkos arba uždrausti ar apriboti jo teikimą rinkai ar jo paleidimą, ji nedelsdama 
apie tai praneša Federalinei sveikatos ministerijai ir pateikia tokių veiksmų priežastis, kad 
būtų galima pradėti apsaugos nuostatos procedūrą pagal Direktyvos 90/385/EEB 7 straipsnį, 
Direktyvos 93/42/EEB 8 straipsnį arba Direktyvos 98/79/EB 8 straipsnį. Pateikiant 
priežastis, visų pirma, reikėtų nurodyti,
ar šio įstatymo nuostatų nesilaikymas siejamas su:

1. esminių reikalavimų nevykdymu, 
2. netinkamu suderintų standartų ar bendrųjų techninių specifikacijų taikymu, jei tokio 
taikymo reikalaujama, arba
3. pačių suderintų standartų ar bendrųjų techninių specifikacijų trūkumais.

4) Kompetentinga valdžios institucija gali laiku ir tinkamai informuoti visus asmenis, kuriems 
gali kilti pavojus dėl medicinos prietaiso. Gresiančio pavojaus atvejais leidžiama oficialiai 
įspėti visą visuomenę, jei negalima imtis ir negalima laiku imtis kitų priemonių, kurios 
padarytų tą patį poveikį.

5) Direktyvos 93/42/EEB 14b straipsnyje ir Direktyvos 98/79/EB 13 straipsnyje minimų 
priemonių imasi Federalinė sveikatos ministerija išleisdama įsakymą pagal 37 straipsnio 
6 dalį.

3. Faktai

Remiantis turimais dokumentais, nustatyti šie faktai.

I. Dešimto dešimtmečio pradžioje peticijos teikėjas išrado inhaliatorių, kuris naudojamas su 
beta2 skubios pagalbos aerozoliniais purškikliais astmos gydymui, ir šiam išradimui jam buvo 
išduoti patentai. Inhaliatorius skirtas dozuoto inhaliatoriaus farmaciniams aerozoliniams 
produktams išpurkšti pakeičiant su aerozoliniu purškikliu parduodamą originalų kandiklį. Tai 
vienintelis inhaliatorius, kuris gali būti naudojamas pacientams gulint (tai svarbu lovoje 
gulintiems pacientams arba pacientams, sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), dizaino 
dėka jis yra daug veiksmingesnis nei originalus kandiklis ir, remiantis dr. Köhlerio tyrimu, 
veiksmingiau užtikrina farmacinio produkto patekimą į plaučius. Šis produktas gavo Hanso 
Sauerio instituto inovacijų apdovanojimą. Be to, peticijos teikėjas tvirtina, kad jo išradimas 
itin sumažintų maždaug 30 mln. Europos astmatikų gydymo išlaidas.

Peticijos teikėjas pateikė šiuos išsamesnius duomenis.
 Produktas su pertraukomis parduodamas Vokietijoje nuo 1996 m.



 Parduota daugiau nei 30 000 vienetų, ir buvo apskaičiuota, kad prietaisas buvo 
naudojamas astmatikų daugiau nei 199 mln. kartų. Tai vienintelis inhaliatorius, kuris 
gali būti naudojamas astmatikui gulint (70 proc. priepuolių įvyksta astmatikams 
miegant). 

 Produktas yra paženklintas "CE" ženklu ir turi pirmos klasės medicinos prietaisų 
sertifikatą, kuris niekada nebuvo panaikintas. 

 Nėra užfiksuota jokių problemų pacientui naudojant šį prietaisą.
 Už įtartinų produktų ar vaistų registravimą atsakingame Vokietijos registre (DIMDI) 

niekuomet nebuvo įrašo apie šį produktą.
 Produktas, kaip pirmos klasės medicinos prietaisas, gali būti lyginamas su švirkštu, nes 

tai yra vaisto dozei perduoti skirtas prietaisas. Jis parduodama tuščias ir naudojamas 
tiksliai vaisto, esančio aerozoliniame purškiklyje, dozei pernešti. Skirtingai nei švirkštas, 
kuris daug pavojingesnis, nes tiksli dozė priklauso nuo švirkštą naudojančio asmens, 
dozuoto inhaliatoriaus aerozolinis flakonas visuomet išpurškia tą patį vaisto kiekį. 

 Viena draudimo kompanija, kuri, atlikdama ilgalaikį tyrimą, astmatikams leido naudotis 
inhaliatoriais, pranešė, kad buvo sutaupyta didelis kiekis vaistų ir kad aerozolinių 
purškiklių naudojimo pašalinio poveikio (t. y. pienligės) gydymo išlaidos buvo 
mažesnės. Negalėdama suteikti šio inhaliatoriaus savo astmatikams, bendrovė patyrė 
ekonominių nuostolių.

 30 mln. astmatikų reikalinga ši nauja technologija.
 Galimas poveikis visuomenės sveikatos draudimo sistemoms yra itin svarbus, kadangi 

galima sutaupyti daug lėšų, nes astmatikai sunaudoja mažiau vaistų, taip pat 
sumažinamos tolesnės išlaidos. 

Produktą pirmieji gamino bendrovė „Primed Halberstadt GmbH“ (Saksonija-Anhaltas), nuo 
1996 m. kaip „CE“ ženklu pažymėtą pirmos klasės medicinos prietaisą jį pardavinėjo 
Martinsriedo (Bavarija) bendrovė „Broncho-Air medizintechnik AG“ pavadinimu „Inhaler 
Broncho-Air“. 

1996 m. gegužės mėn. Aukštutinės Bavarijos valdžia parašė regioniniam Magdeburgo 
komitetui (Saksonija-Anhaltas) ir paprašė jų persvarstyti produkto „Inhaler Broncho-Air“ 
atitiktį.

1996 m. gruodžio 12 d. atsakingoji valdžios institucija Saksonijos-Anhalto sveikatos 
ministerija, apsilankiusi bendrovėje ir peržiūrėjusi dokumentus, pranešė, kad visos 
akreditavimo teisinės pareigos įvykdytos ir kad produktas atitinka pirmos klasės medicinos 
produkto reikalavimus.  Tame pačiame laiške Saksonijos-Anhalto sveikatos ministerija 
paklausė Bavarijos sveikatos ministro, kodėl Aukštutinės Bavarijos vyriausybės agentūrai 
buvo liepta imtis veiksmų ir neleisti inhaliatorių pateikti rinkai. Bavarijos atstovams buvo 
pasakyta, kad produktas „Inhaler Broncho-Air“ – tai „CE“ ženklu pažymėtas produktas ir, jei 
jie turėtų prieštaravimų, reikėtų pradėti produkto saugumo peržiūros procedūrą (pagal 
1993 m. birželio 14 d. Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų 8 straipsnį). 

1996 m. gruodžio mėn. Saksonijos-Anhalto vyriausybė, reikalaujant Aukštutinės Bavarijos 
vyriausybei, išdavė įsakymą išimti inhaliatorius iš prekybos (prekybos uždraudimas). 



1997 m. rugsėjo 23 d. Saksonijos-Anhalto valdžios institucijos uždraudė prietaisą teikti 
rinkai. Vokietijos federalinė sveikatos ministerija pradėjo procedūrą pagal Direktyvos 
93/42/EEB 8 straipsnio apsaugos nuostatą ir 1997 m. gruodžio 13 d. apie tai pranešė Europos 
Komisijai. Vokietijos valdžios institucijos iš Europos Komisijos oficialaus atsakymo negavo 
ir manė, kad ji su uždraudimu sutiko. 

Tuo metu pardavimo bendrovė paskelbė išimant produktą iš rinkos. Pardavimo bendrovės 
generalinis direktorius4, spaudžiamas Bavarijos valdžios institucijų, pareiškė, kad ji 
nepardavinės produkto tol, kad bus gauti kiti klinikiniai duomenys. Todėl Komisija 
tikriausiai pamanė, kad apsaugos nuostatos procedūros tęsti nebereikia. Nepaisant to, 
Komisija niekada nepateikė oficialaus pranešimo dėl procedūros užbaigimo, todėl galima 
manyti, kad 1997 m. pradėta procedūra (toliau – „1997 m. procedūra“) tęsiasi.

II. 2002 m. bendrovė „atmed AG“ (Bavarija) perėmė inhaliatoriaus gamybą ir pardavimą. 
Inhaliatorius šį kartą pavadintas „effecto“. Nuo 2003 m. jis pateiktas rinkai kaip „CE“ ženklu 
pažymėtas pirmos klasės medicinos prietaisas, Šis sertifikatas niekuomet nebuvo panaikintas.

2005 m. gegužės 18 d. įsakymu Aukštutinės Bavarijos vyriausybė, remdamasi Medicinos 
prietaisų įstatymo 28 straipsnio 1 ir 2 dalimis, uždraudė pardavinėti ir reklamuoti inhaliatorių 
ir buvo nurodyta visus „effecto“ inhaliatorius išimti iš rinkos. 

Peticijos teikėjas Vokietijos administraciniuose teismuose pradėjo keletą teismo procesų (nuo 
2008 m. lapkričio 12 d.). Nors peticijos teikėjas paprašė Miuncheno Bavarijos 
administracinio teismo (vok. Bayerisches Verwaltungsgericht München) (pirmosios 
instancijos administracinio teismo) paprašyti Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo, jis
to nepadarė, nes toks sprendimas esą nebuvo reikalingas. Taip atsitiko todėl, kad Europos 
Komisijos generalinis direktorius H. Zourek Vokietijos teismui adresuotame 2007 m. vasario 
22 d. laiške pranešė, kad jau vyksta apsaugos nuostatos svarstymas.

Iš turimų dokumentų matyti, kad federalinė ministerija oficialiai nepranešė Komisijai apie 
priemones, kurių ji ėmėsi pagal Direktyvos 93/42/EEB 8 straipsnį. Jos manymu, 2005 m. 
gegužės 18 d. įsakymas buvo dėl to paties produkto, kaip ir 1997 m. rugsėjo mėn. įsakymas. 
Skyrėsi tik jo pavadinimas ir gamintojo pavadinimas. Kadangi Vokietijos valdžios 
institucijos negavo oficialaus Europos Komisijos atsakymo pagal 1997 m. procedūrą, gali 
būti, kad jie pamanė, jog Komisija pritarė inhaliatoriaus uždraudimui, visgi bet kuriuo atveju 
Komisija turėjo pareigą priimti vienokį ar kitokį sprendimą, tačiau ji to nepadarė. Vokietijos 
valdžios institucijos atsakyme į Komisijos klausimą pranešė, kad inhaliatoriaus pardavimas 
buvo uždraustas 2005 m. gegužės 18 d. atsižvelgiant į pirmąjį uždraudimą prekiauti 1997 m. 
ir kad nebuvo pagrindo pradėti naują procedūrą.

Vis dėlto, peticijos teikėjas pranešė Komisijos tarnyboms apie antrąjį uždraudimą 2006 m. 
sausio ir rugpjūčio mėn. siekdamas, kad būtų pradėta pažeidimo procedūra prieš Vokietiją dėl 

                                               
4 Iš tiesų, tai turėjo padaryti ne šį bendrovė, bet gamintojai.



to, kad ši nedelsdama nepranešė Komisijai ir neatliko produkto saugumo peržiūros, kaip 
reikalaujama pagal Direktyvos 93/42/EEB 8 straipsnį.

Tada Komisijos tarnybos susisiekė su peticijos teikėju ir Vokietijos valdžios institucijomis. 
2007 m. liepos 11 d., 2007 m. liepos 18 d. ir 2007 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos tarnybos 
išsiuntė pranešimus, kuriuose Vokietijos valdžios institucijoms ir peticijos teikėjui paaiškino 
Komisijos poziciją. Komisija manė, kad buvo nepakankamai įrodymų, kad inhaliatorius 
atitinka esminius Direktyvos 92/43/EEB 3 straipsnio ir I priedo reikalavimus. Esą reikalingi 
išsamesni klinikiniai duomenys apie inhaliatoriaus pašalinį poveikį. Šie duomenys galėtų būti 
pagrįsti atitinkamos mokslinės literatūros rinkiniu arba klinikiniais tyrimais. Pagaliau buvo 
prieita prie išvados, kad nauja produkto saugumo peržiūros procedūra nebuvo reikalinga, nes 
šis atvejis patenka į Direktyvos 93/42/EEB 18 straipsnio, o ne 8 straipsnio, taikymo sritį.

III. Po to keletą mėnesių Komisijos tarnybos stengėsi paskatinti peticijos pateikėją ir 
Vokietijos valdžios institucijas bendrauti. 2007 m. rugpjūčio 29 d. įvyko pirmasis peticijos 
teikėjo ir Federalinio vaistų ir medicinos prietaisų instituto (FVMPI) susitikimas siekiant 
aptarti trūkstamus mokslinius duomenis. Peticijos teikėjas pateikė rizikos analizes, 
klinikinius vertinimus ir išsamius dokumentus dėl produkto atitikties medicinos prietaiso 
reikalavimams. Komisija 2007 m. rugpjūčio 18 d. laiške pareiškė, kad galbūt turėtų būti 
pateikti papildomi klinikiniai duomenys. FVMPI nepriėmė peticijos teikėjo duomenų ir 
pareikalavo klinikinių duomenų, tokiu būdu laikydama prietaisą nauju vaistu, o ne vaisto 
dozei perduoti skirtu prietaisu.
Vėliau buvo bendraujama 2007 m. lapkričio mėn. ir 2008 m. sausio 27 d. įvyko antrasis 
peticijos teikėjo ir FVMPI susitikimas. Šioje mokslinėje diskusijoje FVMPI paaiškino, kokių 
klinikinių tyrimų ji reikalauja. Peticijos teikėjas buvo pasirengęs pateikti ir iš tiesų pateikė 
reikalaujamus duomenis apie medicinos prietaisą bei buvo pasirengęs atlikti klinikinius 
tyrimus remiantis tuo, kad buvo kalbama apie medicinos prietaisą, o ne apie vaistą. Buvo 
pateikta pakankamai duomenų apie prietaisą, kuris visai nesusijęs su nustatytomis dozėmis.

IV. Be to, Europos Parlamento narys W. Kriessl-Dörfler išsiuntė daugybę laiškų Komisijos 
pirmininkui J. M. Barroso, tuometiniam pirmininko pavaduotojui G. Verheugenui ir jo 
kabineto nariams, generaliniam direktoriui H. Zourekui bei kitiems Komisijos darbuotojams. 
Ch. Klein taip pat parašė OLAF tarnybai, kuri šį klausimą 2008 m. balandžio 15 d. priskyrė 
byloms, dėl kurių nėra pagrindo pradėti tyrimo. OLAF tarnyba skundą nusiuntė Komisijos 
tyrimų ir drausmės tarnybai (angl. IDOC), Bendrovė „atmed AG“ paprašė naujos 
informacijos, tačiau IDOC atsisakė suteikti bet kokios informacijos ir pagaliau atmetė 
skundą. Buvo pateiktas skundas dėl OLAF tarnybos ir IDOC Europos ombudsmenui (reg. 
nr. 0452/2010/BEH).

4. Vertinimas

I. Remiantis turima informacija, galima nustatyti šias problemas.

a) Dėl 1997 m. procedūros. 



Peticijos teikėjas teigia, kad Europos Komisija nesilaikė ES teisės aktų, nes rengė svarstymus 
su šios srities ekspertais ir paskelbė savo išvadas pagal 1997 m. procedūrą, kaip reikalaujama 
pagal Direktyvos 93/42/EEB 8 straipsnį, ir šiuo metu draudimas prekiauti vis dar galioja. 
Todėl ši procedūra dar nebaigta. Tai, kad Europos Komisija neveikė taip, kaip reikalaujama 
pagal Sąjungos teisę, reiškia, kad Ch. Klein neturėjo jokių pažeistų teisių atstatymo 
priemonių, ir padėtis lieka nepasikeitusi. Kalbant konkrečiau, Saksonijos-Anhalto žemės 
valstybinis profesinės saugos pareigūnas sustabdė prieštaravimo prieš draudimo prekiauti 
produktu „Broncho Air Inhaler“ pateikimo procesą, pagrįsdamas tuo, kad nebuvo galima 
pateikti apeliacijos tol, kol nebus gauta Komisijos nuomonė.

Iš savo pusės Komisija pripažįsta, kad ji pagal šia procedūrą veiksmų nesiėmė, nes 
pardavimo organizacija pareiškė, kad ji teiks produktą rinkai tik kai bus atlikti išsamesni 
tyrimai. Tačiau kadangi pardavimų organizacijos pareiškimas teisiniu požiūriu nebuvo 
aktualus, Vokietijos valdžios institucijos oficialiai pranešė Komisijai apie 1997 m. 
uždraudimą prekiauti ir taip pradėjo apsaugos nuostatos procedūrą.  

Vadovaudamosi Direktyvos 93/42/EEB 8 straipsnio nuostatomis, valstybės narės gali, be kita 
ko, uždrausti prekiauti prietaisu, kuris gali kelti pavojų pacientų, naudotojų arba, atitinkamais 
atvejais, kitų asmenų sveikatai ir (arba) saugai. Tokiu atveju valstybė narė turi pradėti 
produkto saugumo peržiūros procedūrą ir privalo nedelsdama apie tai informuoti Komisiją. 
Komisija turi konsultuotis ir pranešti apie savo išvadas. 

Remiantis turimais dokumentais, konsultuotasi nebuvo. Bet kuriuo atveju Komisijai pritarus 
ar nepritarus draudimui prekiauti, ji privalėjo apie tai pranešti suinteresuotosioms šalims ir 
kitoms valstybėms narėms. Šios pareigos nepriklauso nuo šalių veiksmų. Todėl 1997 m. 
procedūra vis dar tebevyksta, o Komisija pažeidžia Bendrijos teisę.

b) Dėl 2005 m. procedūros. 

Po antrojo draudimo prekiauti „effecto“ produktu 2005 m. gegužės 18 d. Vokietijos valdžios 
institucijos apsaugos procedūros nepradėjo. Peticijos teikėjas prašo Komisijos pareikalauti 
naujos procedūros pagal Direktyvos 93/42/EEB 8 straipsnio apsaugos nuostatą.

Komisija atsisako tai padaryti, nes ji mano, kad atvejis patenka ne į Direktyvos 93/42/EEB 
8 straipsnį, o į jos 18 straipsnį. 2005 m. gegužės 18 d. įsakymo pagrindas yra tai, kad 
inhaliatorius neatitinka pagrindinių reikalavimų, numatytų Direktyvos 93/42/EEBI priede ab 
initio, todėl jis neturėjo būti pažymėtas „CE“ ženklu. Kaip buvo minėta, visi teisiniai 
reikalavimai dėl akreditacijos ir atitikties 1 klasės medicinos produktui buvo įvykdyti ir todėl 
sertifikatas niekuomet nebuvo panaikintas.

Peticijos teikėjas teigia, kad jis įvykdė savo pareigą suteikti atitinkamus duomenis ir kad, 
ypač atsižvelgiant į sprendimą byloje C-6/05 Medipac-Kazantzidis5, Vokietijos valdžios 
institucijų išsamesnės informacijos prašymas neatitinka Direktyvos 93/42/EEB nuostatų. 

                                               
5 Byla C-6/05 Medipac - Kazantzidis [2007] rink., 55 punktas.



Atrodo neaišku, ar Direktyva 93/42/EEB nustato tokią įrodymų naštą asmeniui, esančiam 
peticijos teikėjo padėtyje. Akivaizdu, kad į šį klausimą gali atsakyti tik Teisingumo Teismas.

Nepaisant to, paminėtina, jog, kad ir koks buvo Vokietijos valdžios institucijų veiksmų 
peticijos teikėjo atžvilgiu pagrindas, buvo pritaikyta priemonė – draudimas teikti rinkai 
inhaliatorių. Net jei buvo taikomas 18 straipsnis, šio straipsnio b punkte nurodoma į 
direktyvos 8 straipsnio procedūrą. Taigi, net jei buvo taikytinas 18 straipsnis, valstybė narė 
turėjo pareigą pradėti apsaugos procedūrą ir pranešti Komisijai, o Komisija turėjo pareigą 
konsultuotis ir paskelbti savo išvadas.

Be to, Direktyvos 93/42/EEB 8 straipsnio 3 dalyje aiškiai numatytas reikalavimas, kad, jei 
valstybė narė imasi veiksmų prieš asmenį, kuris pagrindinių sertifikavimo reikalavimų 
neatitinkantį produktą pažymėjo „CE“ ženklu, apie tai turi būti pranešta Komisijai. Komisija 
apie tai užsimena ir peticijos teikėjui adresuotame 2007 m. liepos 18 d. laiške.

Dėl šių priežasčių tai, kad kompetentingos Vokietijos (federalinės) valdžios institucijos 
nepranešė Komisijai apie 2005 m. gegužės 18 d. Aukštutinės Bavarijos vyriausybės įsakymą, 
prieštarauja šiai direktyvai.

5. Išvada

Nekalbant apie peticijos teikėjo teiginius dėl jo išradimo naudos 30 mln. Europos astmatikų ir 
dėl to, kad jo išradimo dėka draudimo nuo ligų ir sveikatos sistemos sutaupytų daug lėšų6, 
blogiausias dalykas yra tas, kad peticijos teikėjas neturi teisinių savo pažeistų teisių atstatymo 
priemonių, kuriomis galėtų pasinaudoti. Nepaisant Teisingumo Teismo patikinimų, kad ES 
teises sistemoje numatyta visiškos teisinės apsaugos sistema, peticijos teikėjas vis dar neturi 
pažeistų teisių atstatymo priemonių. Buvo sukliudyta jo pastangoms įtikinti Vokietijos 
teismus kreiptis į Teisingumo Teismą ir jis negali iškelti bylos dėl teisminės peržiūros prieš 
Europos Komisiją, nes Komisija nepriėmė sprendimo, kurį jis galėtų ginčyti. Jam nepavyko 
pateikti peticijos Vokietijos Parlamentui, nes šis ją atmetė nepateikdamas jokio pagrindo. 
OLAF tarnybai adresuotas skundas buvo perduotas Komisijos tyrimų ir drausmės tarnybai 
(angl. IDOC), kuri neatsakė nei į vieną peticijos teikėjo skundą. Europos žmogaus teisių 
teismui adresuotas skundas buvo atmestas. Gavus Europos Parlamentui adresuotą peticiją, 
Teisės tarnyba deramai informavo Peticijos komitetą, kad Parlamentas negali iškelti bylos dėl 
Komisijos neveikimo. Šiuo metu peticijos teikėjas negali pardavinėti savo produkto, o jo 
patentų galiojimas baigęsis. Jo veiksmai sustabdyti ir tarptautiniu mastu, nes jis negali savo 
išradimu prekiauti ES. Todėl jis toliau tęsia savo kovą. Jis pateikė skundą Europos 
ombudsmenui ir jam pavyko atkreipti spaudos ir televizijos dėmesį į savo problemą (prieš 
keletą savaičių Austrijos televizijos kanalas „OTV“ rodė laidą). 
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astmatikų tai reikštų nuo 700 mln. iki 1040 mln. sutaupytų lėšų per metus.



Remiantis teisės principu, ubi jus, ibi remedium, tačiau sunku pamatyti, kokiame įstatyme 
peticijos teikėjas gali rasti savo pažeistų teisių atstatymo priemonę. Susidarė apgailėtina 
padėtis, kurią Teisės reikalų komitetas kaip už Sąjungos teisės taikymą atsakingas komitetas 
turi sąžiningai ištaisyti.

Pagal Direktyvos 93/42/EEB 8 straipsnyje, vadinamojoje apsaugos nuostatoje, nurodytą 
procedūrą reikalaujama, kad Komisija kuo greičiau turi pradėti konsultuotis su 
suinteresuotomis šalimis ir nedelsdama pranešti joms, ar priemonės, kurių buvo imtasi (šiuo 
atveju aptariamo produkto išėmimas iš rinkos), buvo pagrįstos, ar ne. Šiuo atveju to nebuvo 
padaryta, nors procedūra buvo pradėta 1997 m. Toks elgesys visiškai pažeidžia direktyvoje 
nustatytas Komisijos pareigas ir todėl Vokietijos valdžios institucijoms (įskaitant teismus) 
buvo neįmanoma išspręsti šį reikalą. Be to, pažeidžiami visi bendrieji teisingumo principai, 
nes peticijos teikėjas neteko bet kokių savo teisių gynimo priemonių ir buvo sukurtas visiškas 
teisinis netikrumas. Komisija turi pareigą veikti kaip Sutarties sergėtoja ir Sąjungos teisės 
gynėja. Šiuo atveju būtų pernelyg švelnu pasakyti, kad ji vengė vykdyti šią pareigą. Kalbant 
paprastai, nors atrodo, kad peticijos teikėjas neturi pažeistų teisių atstatymo priemonių, jis 
tapo skandalingo Sąjungos teisės pažeidimo, kurį padarė Komisija, auka ir lygiai tokio pat 
skandalingo šios institucijos nevykdymo savo pagal teisės aktus nustatytų pareigų. Komisija 
atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas Sąjungos teisės įgyvendinimas. Kaip galima tikėtis, kad 
Sąjungos piliečiai ir įmonės laikysis įstatymo, kai institucija, kuri turi būti Sutarčių sergėtoja, 
rodo tokį prastą pavyzdį?

Siūloma, kad Teisės reikalų komitetas informuotų Peticijų komitetą apie savo išvadą ir 
pasiūlytų jam pakviesti kompetentingą Komisijos narį nedelsiant atvykti ir Parlamentui viešai 
pateikti paaiškinimą apie Komisijos elgesį, kaip susidarė tokia padėtis ir kaip Komisijos 
narys ketina šį klausimą išspręsti. Tai taip pat labai svarbu padaryti norint išsklaidyti 
įtarimus, kad Komisija šiuo atveju galbūt elgėsi netinkamai. Atsižvelgdamas į tai, kad šioje 
peticijoje keliami esminiai visuomenei svarbūs klausimai, jei Komisijos nario paaiškinimai 
būtų nepatenkinami, komitetas siūlytų Peticijų komitetui apsvarstyti galimybę kreiptis dėl 
tyrimo komiteto įsteigimo.


