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Ļ. cien. Mazzoni kundze,

Attiecībā uz Jūsu 2010. gada 24. marta vēstuli, kurā Jūs lūdzāt Juridisko komiteju sniegt 
atzinumu par augstāk minēto lūgumrakstu, par lietu ir veikta rūpīga analīze (sk. šīs vēstules 
pielikumu) un komiteja, pamatojoties uz tiesību aktiem, ir sniegusi turpmāk izklāstītos 
atzinumus un ieteikumus.

Pieejamie dokumenti vedina domāt, ka Komisija kopš 1997. gada ir klaji pārkāpusi 
lūgumraksta iesniedzēja tiesības. Tā kā Komisija nav pabeigusi un, iespējams, nav pat 
nopietni uzsākusi ar Direktīvu 93/42/EEK noteikto drošības procedūru, iesniedzējam nav 
Komisijas lēmuma, ko viņš varētu apstrīdēt Tiesā. Turklāt Komisijas ģenerāldirektorāta 
ģenerāldirektors (attiecīgajā laikā H. Zourek) ar vēstuli, kurā informēja tiesu par to, ka tiek 
piemērota drošības procedūra (kas, atgādināsim, nekad nav tikusi pabeigta), atrunāja Vācijas 
tiesu, kurā lūgumraksta iesniedzējs uzsāka tiesvedību, iesniegt Eiropas Savienības Tiesā 
pieprasījumu sniegt prejudiciālu nolēmumu.

Komisiju bieži dēvē par „līgumu uzraudzītāju”. Ar LES 17. pantu tiešām noteikts, ka tā 
„nodrošina Līgumu piemērošanu, kā arī iestāžu saskaņā ar Līgumiem pieņemto pasākumu 
piemērošanu. Tā uzrauga Savienības tiesību piemērošanu, ko kontrolē Eiropas Savienības 
Tiesa.” Šķiet, šajā gadījumā Komisija ir tīši rīkojusies, neievērojot Savienības tiesību aktus 
un tādējādi liedzot lūgumraksta iesniedzējam iespēju griezties tiesā. Jānorāda, ka 
Pamattiesību hartas (kurai saskaņā ar LES 6. pantu ir tāds pats juridiskais spēks kā līgumiem) 
47. pantā ir noteikts, ka ikvienai personai, kuras tiesības un brīvības, kas garantētas 
Savienības tiesībās, tikušas pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un uz 
taisnīgu, atklātu un laikus veiktu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā, tiesību aktos 
noteiktā tiesā.  Tādas sistēmas princips, kura nodrošina normu un tiesību ievērošanu — „ubi 
jus, ibi remedium”, — būtu jāpiemēro arī Savienības līmenī, turklāt Tiesa konsekventi 
uzskata, ka ar Līgumu ir izveidota pilnīga tiesību aizsardzības līdzekļu un procedūru sistēma, 



kas izstrādāta, lai nodrošinātu iestāžu darbības tiesiskuma izskatīšanu tiesā1. Nepabeidzot 
drošības procedūru, Komisija ir panākusi, ka lūgumraksta iesniedzējam šī „pilnīgā tiesību 
aizsardzības līdzekļu sistēma” nav bijusi pieejama.

Jāuzsver, ka lūgumraksta iesniedzējs ir darījis visu iespējamo, lai lietu pārsūdzētu (Vācijas 
tiesās, ombudam, Eiropas Cilvēktiesību tiesā utt.), taču bez panākumiem. Komisija nedrīkst 
stāvēt pāri likumam.

Šajā gadījumā nav šaubu, ka lūgumraksta iesniedzējam ir pilnīgi pamatota lieta par to, ka 
viņam ir liegtas intelektuālā īpašuma tiesības, tādējādi pārkāpjot pamattiesības uz īpašumu, 
kas noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk — „Hartas”) 17. pantā. Viņam 
ir arī citas kompensācijas prasības, kuras viņš ir tiesīgs apliecināt tiesā.

Vēl jo vairāk — rodas iespaids, ka Komisija nepārprotami pārkāpj Hartas 41. pantā 
paredzētās tiesības uz labu pārvaldību2.

Stāvokli vēl jo vairāk pasliktina fakts, ka lūgumraksta iesniedzējam nodarītās netaisnības dēļ 
kopš 1997. gada ir aizliegta tāda ražojuma pārdošana, kas, kā tiek pārliecinoši apgalvots, būtu 
uzlabojis dzīves kvalitāti apmēram 30 miljoniem astmas slimnieku un būtu devis milzīgus 
izmaksu ietaupījumus Eiropas veselības apdrošināšanas shēmām.

Ir skaidrs, ka Parlamentam tiesiskas kompensācijas līdzekļi nav pieejami. Tomēr Līgumā 
nepārprotami paredzēts, ka Komisija atskaitās Parlamentam.

Attiecīgi Juridiskā komiteja iesaka Lūgumrakstu komitejai aicināt atbildīgo komisāru 
nekavējoties ierasties Parlamentā, lai a) pilnīgi, godīgi un skaidri izskaidrotu Komisijas rīcību 
un b) izskaidrotu, kā tā ir paredzējusi rīkoties, lai lūgumraksta iesniedzējam dotu iespēju 
apliecināt savas tiesības. Gadījumā, ja komisārs neizpilda Lūgumrakstu komitejas prasību, 
Juridiskā komiteja norāda, ka LESD 226. pantā ir paredzēta iespēja izveidot pagaidu 
Izmeklēšanas komiteju.

                                               
1 Sk., piemēram, lietu C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores pret Padomi, Recueil 2002, I-6677. lpp.
2 1. „Ikvienai personai ir tiesības uz objektīvu, godīgu un pieņemamā termiņā veiktu
jautājumu izskatīšanu Savienības iestādēs un struktūrās.
2. Šīs tiesības ietver:
a) ikvienas personas tiesības tikt uzklausītai, pirms tiek veikts kāds individuāls pasākums,
kas to varētu nelabvēlīgi ietekmēt; 
b) ikvienas personas tiesības piekļūt materiāliem, kas uz to attiecas,
ievērojot konfidencialitātes, kā arī profesionālā noslēpuma un komercnoslēpuma likumīgas aizsardzības 
apsvērumus;
c) pārvaldes pienākumu pamatot savus lēmumus.
3. Ikvienai personai ir tiesības panākt, lai Savienība atlīdzinātu zaudējumus, kurus ir radījušas tās iestādes
vai darbinieki savu dienesta pienākumu izpildē, saskaņā ar dalībvalstu tiesību sistēmām
kopīgiem vispārējiem tiesību principiem.”
4. (...)



Juridiskā komiteja šo atzinumu pieņēma3 vienbalsīgi ar 23 balsīm par, nevienam nebalsojot 
pret un nevienam neatturoties.

Patiesā cieņā

Klaus-Heiner Lehne

Pielikumā: Pielikums

                                               
3 Galīgajā balsojumā piedalījās: K. H. Lehne (priekšsēdētājs), L. Berlinguer (priekšsēdētāja vietnieks), 
R. Baldassarre (priekšsēdētāja vietnieks), E. Regner (priekšsēdētāja vietnieks), S. Valentin Bodu (priekšsēdētāja 
vietnieks), M. Bizzotto, P. Borys, F. Castex, C. Engström, M. Gallo, G. Häfner, D. Hannan, K. Lechner, 
A. Masip Hidalgo, A. Mészáros, A. Niebler, J. Steinruck, D. Stoyanov, A. Thein, D. Wallis, R. Wieland, 
C. Wikström, Z. Ziobro, T.  Zwiefka.



Pielikums Juridiskās komitejas vēstulei par atmed AG izpilddirektora C. Klein
lūgumrakstu Nr. 0473/2008

Temats: atmed AG izpilddirektora C. Klein lūgumraksts Nr. 0473/2008 

1. Pamatojums

Lūgumrakstu komiteja ir lūgusi Juridiskajai komitejai sniegt atzinumu par C. Klein, saskaņā 
ar Vācijas tiesību aktiem inkorporētas akciju sabiedrības atmed AG (Bavārija) 
izpilddirektora, lūgumrakstu Nr. 0473/2008. Lūgumraksta iesniedzējs galvenokārt apgalvo, 
ka viņam ir liegtas tiesības uz faktisku tiesisko aizsardzību, jo: 

 Eiropas Komisija nerīkoja uzklausīšanas sanāksmes un nepaziņoja atzinumus saskaņā 
ar procedūru, kas tika ierosināta 1997. gadā atbilstoši Direktīvas 93/42/EK 8. pantā 
paredzētajai drošības klauzulai;

 Eiropas Komisija neuzstāja, ka pēc Vācijas iestāžu 2005. gada rīkojuma saskaņā ar 
Direktīvas 93/42/EK 8. pantā paredzēto drošības klauzulu ir jāuzsāk jauna procedūra.

Savā lūgumrakstā viņš lūdz Parlamentu rīkoties, lai nodrošinātu, ka Komisija ievēro 
Direktīvas 93/42/EEK 8. pantā paredzēto drošības klauzulas procedūru attiecībā uz diviem 
Vācijā (1997. un 2005. gadā) izdotiem tirdzniecības aizliegumiem.

2. Tiesiskais regulējums

A. Direktīva 93/42/EEK

Direktīvas 93/42/EEK 8. pantā „Noteikums par drošību” paredzēts:
1. Ja kāda dalībvalsts konstatē, ka 4. panta 1. punktā un 2. punkta otrajā ievilkumā minētās 
ierīces, pat pareizi uzstādītas, uzturētas un lietotas tām paredzētajā nolūkā, var kaitēt 
pacientu, lietotāju un attiecīgos gadījumos arī citu cilvēku veselībai un/vai drošībai, tā veic 
visus atbilstīgos pagaidu pasākumus, lai šādas ierīces atsauktu no tirgus vai aizliegtu, vai arī 
ierobežotu to laišanu tirgū vai ieviešanu. Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par 
visiem šādiem pasākumiem, pamatojot savu lēmumu un jo īpaši norādot, vai neatbilstība šai 
direktīvai ir saistīta ar: 
a) 3. pantā minēto pamatprasību neizpildīšanu; 
b) 5. pantā minēto standartu nepareizu piemērošanu, ja ir apgalvots, ka standarti ir 
piemēroti; 
c) pašu standartu nepilnībām. 
2. Komisija apspriežas ar iesaistītajām personām, tiklīdz tas iespējams. Ja pēc šādām 
apspriedēm Komisija konstatē, ka: 



- šie pasākumi ir pamatoti, tā tūlīt par to informē dalībvalsti, kas tos ierosinājusi, kā arī 
pārējās dalībvalstis; ja 1. punktā minētais lēmums attiecas uz standartu nepilnībām, 
Komisija, apspriedusies ar ieinteresētajām personām, divu mēnešu laikā nodod lietu 6. panta 
1. punktā minētajai komitejai, ja dalībvalsts, kas pieņēmusi šādu lēmumu, ir nolēmusi uzturēt 
to spēkā, un sāk 6. pantā minētās procedūras; 
- pasākumi nav pamatoti, tā tūlīt informē par to dalībvalsti, kas tos ierosinājusi, kā arī 
ražotāju vai viņa Kopienā reģistrēto pilnvaroto pārstāvi. 
3. Ja kāda prasībām neatbilstoša ierīce ir marķēta ar CE zīmi, kompetentā dalībvalsts 
attiecīgi vēršas pret marķētāju un informē par to Komisiju un pārējās dalībvalstis. 
4. Komisija nodrošina, lai dalībvalstis tiktu pastāvīgi informētas par šīs procedūras gaitu un 
rezultātiem.

18. pantā „Nepamatoti lietota CE zīme” ir noteikts:
Neskarot 8. pantu: 
a) ja dalībvalsts konstatē, ka CE zīme ir lietota nepamatoti, ražotāja vai tā Kopienā 
reģistrēta pilnvarotā pārstāvja pienākums ir novērst pārkāpumu, ievērojot dalībvalstī 
paredzētos nosacījumus; 
b) ja nepakļaušanās turpinās, dalībvalstij jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai ierobežotu vai 
aizliegtu laist tirgū attiecīgo ražojumu, vai lai nodrošinātu to, ka to izņem no apgrozības 
saskaņā ar 8. pantā noteikto kārtību. 

B. Valsts tiesību akti

Attiecīgais Vācijas tiesību aktu pants par medicīnas ierīcēm (Medicīnas ierīču likums —
2002. gada 7. augustā publicētā redakcija BGBL, I. S. 3146, kurā grozījumi izdarīti ar 
2009. gada 29. jūlija likuma (BGBL, I .S. 2326) 6. pantu) ir šāds: 

28. § Riska aizsardzības procedūras

(1) Iestāde, kas saskaņā ar šo likumu noteikta par kompetento iestādi, veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu pacienta, lietotāju un citu personu veselību vai 
drošību no medicīnas ierīču kaitīgas iedarbības, ja ar Atomenerģijas likumu vai uz tā pamata 
izdotu rīkojumu, kas saistīts ar medicīnas ierīcēm, kuras emitē jonizējošu radiāciju vai satur 
radioaktīvas vielas, atbilstīgas pilnvaras nav piešķirtas attiecīgajai kompetentajai iestādei.

(2) Kompetentā iestāde ir jo īpaši pilnvarota dot rīkojumus, tostarp rīkojumus par uzņēmuma 
vai ražotnes slēgšanu, ja tas vajadzīgs, lai novērstu sabiedrības veselībai, drošībai un 
sabiedriskajai kārtībai draudošas briesmas. Tā var aizliegt, ierobežot vai padarīt atkarīgu no 
īpašiem apstākļiem medicīnas ierīču laišanu tirgū, nodošanu lietošanā, ekspluatēšanu un 
izmantošanu, tāpat arī klīnisku pētījumu vai izpildījuma novērtējuma pētījuma uzsākšanu vai 
turpināšanu, vai arī dot rīkojumu par medicīniskas ierīces atsaukšanu vai izņemšanu no 
apgrozības. Par šādu rīcību tā informē citas kompetentās Vācijas iestādes, kompetento 
augstāko federālo iestādi un Federālo veselības ministriju.



(3) Ja kompetentā iestāde konstatē, ka medicīniska ierīce ar CE marķējumu vai arī pēc 
pasūtījuma izgatavota medicīniska ierīce, pat ja ir pareizi iestatīta, uzturēta un tiek izmantota 
saskaņā ar izgatavošanas nolūku, spēj apdraudēt pacientu, lietotāju vai trešo personu 
veselību vai drošību, un ja tā īsteno pasākumus, kuru mērķis ir izņemt medicīnas ierīci no 
tirgus vai to aizliegt, vai ierobežot tās atrašanos tirgū vai nodošanu ekspluatācijā, tā 
nekavējoties informē Federālo veselības ministriju, norādot rīcības pamatojumu, lai dotu 
iespēju uzsākt drošības klauzulas procedūru saskaņā ar Direktīvas 90/380/EEK 7. pantu, 
Direktīvas 93/42/EEK 8. pantu vai Direktīvas 98/79/EK 8. pantu. Pamatojumā jo īpaši 
jānorāda,
vai šī likuma noteikumu neievērošanas cēlonis ir:

1. būtisku prasību neizpilde;
2. saskaņotu standartu vai vispārēju tehnisku specifikāciju neatbilstīga piemērošana, ja par 
šādu piemērošanu ir runa;
3. pašiem saskaņotajiem standartiem vai vispārējām tehniskajām specifikācijām piemītošs 
trūkums.

(4) Kompetentā iestāde var pienācīgā laikā apdraudējumam atbilstīgā veidā informēt visas 
personas, kas varētu būt pakļautas medicīniskās ierīces radītam apdraudējumam.  Oficiāls 
brīdinājums plašai sabiedrībai ir pieļaujams draudošu briesmu gadījumā, ja nav iespējams 
veikt vai savlaicīgi veikt vienlīdz efektīvus citus pasākumus.

(5) Direktīvas 93/42/EEK 14. panta b) apakšpunktā minētie pasākumi un Direktīvas 
98/79/EK 13. pantā minētie pasākumi jāpiemēro Federālajai Veselības ministrijai, izdodot 
rīkojumu saskaņā ar 37. panta 6. daļu.

3. Fakti

Saskaņā ar pieejamajiem dokumentiem, fakti ir šādi.

I. Pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā lūgumraksta iesniedzējs izgudroja inhalatoru ar beta-
2 agonistu astmas ārstēšanai un par šo izgudrojumu saņēma patentus. Inhalators ir paredzēts 
farmaceitisku MDI aerosolu ievadīšanai, nomainot kopā ar aerosola izsmidzinātāju tirgoto 
iemutni. Šis ir vienīgais inhalators, kura izmantošana ir iespējama, kad pacients atrodas guļus 
(kas ir svarīgi gulošiem pacientiem vai hroniskas obstruktīvas plaušu slimības slimniekiem), 
un, saskaņā ar Dr. Köhler pētījuma datiem, savas uzbūves dēļ ir daudz efektīvāks par ražoto 
iemutni, kā arī efektīvāk nodrošina farmaceitiskā produkta ievadīšanu plaušās. Produkts 
saņēma Hans Sauer institūta jauninājumu balvu. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs apgalvo un 
apdrošināšanas uzņēmumu statistika apstiprina, ka šis izgudrojums krasi samazinātu 
ārstēšanas izmaksas aptuveni 30 miljoniem astmas slimnieku Eiropā.

Konkrētāk lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka:
 ražojums ar pārtraukumiem tirgots Vācijā kopš 1996. gada; 



 ir pārdots vairāk nekā 30 000 vienību un ir aprēķināts, ka astmas slimnieki ierīci ir 
izmantojuši vairāk nekā 199 miljonus reižu.  Šis ir vienīgais inhalators, kuru astmas 
slimnieks var izmantot guļus (70 % lēkmju astmas slimniekiem notiek miega laikā); 

 ražojumam ir CE marķējums un 1. klases medicīnas ierīces sertifikāts, kurš nekad nav 
ticis atņemts; 

 nav reģistrētas nekādas problēmas, ko pacientiem būtu radījusi šīs ierīces izmantošana.  
 ražojums nekad nav bijis ierakstīts Vācijas reģistrā (DIMDI), kurā reģistrē produktus vai 

medikamentus, kas izraisa bažas; 
 kā 1. klases medicīnas ierīce ražojums ir pielīdzināms šļircei, jo arī ir paredzēts zāļu 

ievadīšanai. Tas tiek pārdots neuzpildīts, un to izmanto precīzas aerosola balonā 
iepildītas medikamenta devas ievadīšanai. Atšķirībā no šļirces, kas ir bīstamāka, jo 
ievadītās devas precizitāte ir atkarīga no cilvēka rīcības, ar MDI aerosola patronu 
vienmēr tiek ievadīts vienāds medikamentu daudzums;

 viena apdrošināšanas sabiedrība, kura ilglaika pētījumā izsniedza aerosolus astmas 
slimniekiem, ziņoja par lieliem izmantoto zāļu izmaksu ietaupījumiem un pauda 
viedokli, ka ir samazinātas aerosolu blakusparādību (t.i., stomatīta) ārstēšanas izmaksas. 
Kopš uzņēmums astmas slimniekiem vairs nevar nodrošināt šo inhalatoru, tas ir cietis 
ekonomiskus zaudējumus;

 šī jaunā tehnoloģija ir vajadzīga 30 miljoniem astmas slimnieku;
 potenciālais iespaids uz sabiedrības veselības apdrošināšanas shēmām ir būtisks —

iespējama ir milzīga izmaksu ekonomija, jo astmas slimnieki izmanto daudz mazāk 
medikamentu un samazinās arī papildārstēšanas izmaksas. 

Ražojuma pirmais ražotājs bija uzņēmums Primed Halberstad GmbH (Saksija-Anhaltene), 
un no 1996. gada kā CE sertificētu 1. klases medicīnisku ierīci ar nosaukumu „Inhaler 
Broncho-Air” to tirgoja Broncho-Air medizintechnik AG Martinsried (Bavārija). 

Augšbavārijas valdība 1996. gada maijā rakstīja Magdeburgas (Saksija-Anhaltene) 
reģionālajai komisijai, lūdzot pārskatīt „Inhaler Broncho-Air” atbilstību.

Atbildīgā iestāde, Saksijas-Anhaltenes Veselības ministrija, 1996. gada 12. decembrī pēc 
uzņēmuma apmeklējuma un dokumentu pārskatīšanas ziņoja, ka ir izpildītas visas juridiskās 
saistības attiecībā uz 1. klases medicīnas preces akreditēšanu un atbilstību. Tajā pašā vēstulē 
Saksijas-Anhaltenes Veselības ministrija Bavārijas veselības ministram jautāja, kādēļ 
Augšbavārijas valdības aģentūrai tika dots rīkojums veikt pasākumus pret inhalatoru laišanu 
tirgū. Bavārijas pārstāvjiem tika paziņots, ka „Inhaler Broncho-Air” ir ar CE sertificēts 
ražojums un iebildumu gadījumā ir jāuzsāk produkta drošības pārskatīšanas procedūra 
(1993. gada 14. jūnija Direktīvas 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm 8. panta kārtībā). 

Saksijas-Anhaltenes valdība 1996. gada decembrī pēc Augšbavārijas prasības izdeva 
rīkojumu izņemt inhalatorus no tirgus (tirdzniecības aizliegums).  

Saksijas-Anhaltenes iestādes 1997. gada 23. septembrī aizliedza ierīci piedāvāt tirgū. Vācijas 
Federālā veselības ministrija atbilstoši Direktīvas 93/42/EEK 8. panta drošības klauzulai 
uzsāka procedūru un 1997. gada 13. decembrī informēja par to Eiropas Komisiju. Vācijas 



iestādes nesaņēma no Eiropas Komisijas oficiālu atbildi un pieņēma, ka tā ir aizliegumam 
piekritusi. 

Vienlaikus tirdzniecības uzņēmums paziņoja, ka izņems ražojumu no tirgus. Tirdzniecības 
uzņēmuma4 ģenerāldirektors, pakļaujoties Bavārijas iestādēm, norādīja, ka nelaidīs ražojumu 
tirgū, pirms nebūs pieejami papildu klīniskās izpētes dati. Acīmredzot tādēļ Komisija 
pieņēma, ka nav vajadzības turpināt drošības klauzulas procedūru. Tomēr Komisija tā arī 
oficiāli nepaziņoja par procedūras izbeigšanu, tādējādi radot iespaidu, ka joprojām turpinās 
1997. gadā sāktā procedūra (turpmāk — „1997. gada procedūra”).

II. Inhalatora ražošanu un tirgošanu, tagad jau ar nosaukumu „effecto”, 2002. gadā pārņēma 
atmed AG (Bavārija). Ierīce ar CE 1. klases medicīnas ierīces sertifikātu tika laista tirgū no 
2003. gada. Šis sertifikāts nekad nav ticis atsaukts.

Ar 2005. gada 18. maija rīkojumu Augšbavārijas valdība saskaņā ar 28. panta 1. un 2. punktu 
aizliedza inhalatora pārdošanu un reklāmu un izdeva rīkojumu visus inhalatorus „effecto”
izņemt no tirgus. 

Lūgumraksta iesniedzējs (no 2008. gada 12. novembra) uzsāka vairākus tiesas procesus 
Vācijas administratīvajās tiesās. Lai gan lūgumraksta iesniedzējs lūdza, lai Bayerisches 
Verwaltungsgericht München (pirmās instances administratīvā tiesa) jautājumu iesniegtu 
prejudiciālam nolēmumam Eiropas Savienības Tiesā, Vācijas administratīvā tiesa to atteicās 
darīt, lēmumu pamatojot tādējādi, ka Eiropas Savienības Tiesas prejudiciālais nolēmums nav 
vajadzīgs. Šķiet, ka tāds iespaids radies tāpēc, ka Eiropas Komisijas Tirdzniecības 
ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors H. Zourek 2007. gada 22. februāra vēstulē Vācijas tiesai 
lika domāt, ka notiek uzklausīšana saskaņā ar drošības klauzulas procedūru.

Pieejamie dokumenti rada tādu iespaidu, ka Federālā ministrija oficiāli nepaziņoja Komisijai 
par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar Direktīvas 93/42/EEK 8. pantu. Tā uzskatīja, ka 
2005. gada 18. maija rīkojums un 1997. gada rīkojums attiecas uz vienu un to pašu produktu. 
Atšķirība bija tikai produkta nosaukumā un ražotāja nosaukumā. Tā kā Vācijas iestādes par 
1997. gada procedūru oficiālu atbildi no Eiropas Komisijas nebija saņēmušas, tās, iespējams, 
uzskatīja, ka Komisija ir piekritusi inhalatora aizliegšanai, tomēr katrā gadījumā tādu vai 
citādu nolēmumu Komisijai bija pienākums publiskot, taču tā to nebija izdarījusi. Atbildot uz 
Komisijas jautājumu, Vācijas iestādes norādīja, ka inhalatora pārdošana tika aizliegta 
2005. gada 18. maijā, pamatojoties uz pirmo 1997. gada tirdzniecības aizliegumu, un ka 
tādējādi nav pamata sākt jaunu procedūru.

Tomēr lūgumraksta iesniedzējs informēja Komisijas dienestus par otro 2006. gada janvāra un 
augusta aizliegumu, lai pret Vāciju tiktu uzsākta tiesvedība par pienākumu neizpildi, 
pamatojoties uz to, ka netika nekavējoties informēta Komisija un netika veikts produktu 
drošības pārskats, kā to prasa Direktīvas 93/42/EEK 8. pants.

                                               
4 Faktiski tā bija ražotāja kompetence, nevis tirgotāja kompetence.



Komisijas dienesti pēc tam sazinājās gan ar lūgumraksta iesniedzēju, gan ar Vācijas 
iestādēm. Komisijas dienesti Vācijas iestādēm un lūgumraksta iesniedzējam paskaidroja 
Komisijas nostāju 2007. gada 11. jūlija, 2007. gada 18. jūlija un 2007. gada 16. augusta 
paziņojumos. Komisija pauda uzskatu, ka ir nepietiekami pierādīta inhalatora atbilstība 
Direktīvas 92/43/EEK I pielikuma 3. panta būtiskajām prasībām. Tika pieprasīti papildu 
klīniskās izpētes dati par produkta blaknēm. Tiem par pamatojumu varēja norādīt vai nu 
attiecīgas zinātniskās literatūras apkopojumu, vai klīniskus pētījumus. Beigu beigās tā nāca 
pie slēdziena, ka ražojuma drošība nav vēlreiz jāpārskata, jo gadījums atbilst Direktīvas 
93/42/EEK 18. pantam, nevis 8. pantam.

III. Turpmākajos mēnešos Komisijas dienesti centās atvieglot lūgumraksta iesniedzēja un 
Vācijas iestāžu saskari. Iznākumā 2007. gada 29. augustā notika lūgumraksta iesniedzēja un 
Federālā Zāļu un medicīnas ierīču institūta (BfArM) pārstāvju pirmā tikšanās, lai apspriestu, 
kādu zinātnisko datu nepietiek. Lūgumraksta iesniedzējs nodrošināja riska analīzi, klīniskos 
novērtējumus un pabeigtu ražojuma dokumentāciju attiecībā uz ražojuma atbilstību 
medicīnas ierīcēm izvirzītām prasībām. Komisija 2007. gada 18. augusta vēstulē norādīja, ka, 
iespējams, jānodrošina klīniskās izpētes papilddati. BfArM nepieņēma lūgumraksta 
iesniedzēja datus un pieprasīja veikt klīniskus pētījumus, tādējādi attiecībā uz ierīci rīkojoties 
tā, it kā tā būtu jauns medikaments, nevis jauna ievadīšanas ierīce.
Pēc turpmākas sazināšanās 2007. gada novembrī notika lūgumraksta iesniedzēja un BfArM
pārstāvju otra tikšanās 2008. gada 27. janvārī. Šajā akadēmiskajā sarunā BfArM pārstāvji 
paskaidroja, kādi klīniski pētījumi institūtam vajadzīgi. Lūgumraksta iesniedzējs bija 
sagatavojies iesniegt un faktiski iesniedza datus par medicīnas ierīci un bija gatavs veikt 
klīniskus pētījumus, pamatojoties uz to, ka runa ir par medicīnas ierīci, nevis zālēm. Par ierīci 
ir iesniegti pietiekami dati, kas nekādi nav saistīti ar paredzēto dozējumu.

IV. Turklāt Parlamenta deputāts W. Kriessl-Dörfler nosūtīja vairākas vēstules 
priekšsēdētājam J. Barroso, toreizējam priekšsēdētāja vietniekam G. Verheugen un viņa 
kabineta locekļiem, Tirdzniecības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoram H. Zourek un citiem 
Komisijas darbiniekiem. C. Klein rakstīja arī Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), kas 2008. gada 15. aprīlī lēma, ka nav pamata sākt izmeklēšanu. OLAF nosūtīja 
sūdzību Komisijas Izmeklēšanas un disciplīnas birojam (IDOC). atmed AG ir pieprasījis 
atjauninātu informāciju, taču IDOC pēc atteikšanās sniegt jebkādu informāciju sūdzību galu 
galā noraidīja. Ombudam ir iesniegta sūdzība par OLAF un IDOC (reģistrācijas 
Nr. 0452/2010/BEH).

4. Novērtējums

I.. Pamatojoties uz pieejamo informāciju, ir iespējams konstatēt šādas problēmas.

a) Attiecībā uz 1997. gada procedūru 

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Eiropas Komisija 1997. gada procedūrā neievēroja 
ES tiesību aktus, jo nerīkoja uzklausīšanas sanāksmes ar attiecīgās jomas ekspertu 
piedalīšanos un nepubliskoja savus atzinumus saskaņā ar Direktīvas 93/42/EEK 8. panta 
prasībām, kā rezultātā tirdzniecības aizliegums joprojām ir spēkā. Tādēļ šī procedūra 



joprojām ir atklāta. Tas, ka Eiropas Komisija nerīkojās tā, kā to prasa Savienības tiesību akti, 
nozīmē, ka C. Klein nav varējis izmantot nekādus tiesību aizsardzības līdzekļus un šāds 
stāvoklis joprojām saglabājas. Konkrētāk, Saksijas-Anhaltenes federālās zemes Valsts darba 
drošības birojs apturēja procedūru iebilduma iesniegšanai pret „Broncho Air Inhaler” 
tirdzniecības aizliegumu, pamatojoties uz to, ka pirms Komisijas atzinuma saņemšanas 
apelāciju iesniegt nedrīkst.

Komisija savukārt atzīst, ka attiecībā uz šo procedūru tā nav rīkojusies, jo tirdzniecības 
organizācija esot norādījusi, ka tā ražojumu laidīs tirgū tikai pēc tālāku pētījumu pabeigšanas. 
Tā kā tirdzniecības organizācijas paziņojums no juridiskā viedokļa nebija ņemams vērā, 
Vācijas iestādes oficiāli informēja Komisiju par tirdzniecības aizliegumu 1997. gadā, tādējādi 
aizsākot drošības klauzulas procedūru. 

Saskaņā ar Direktīvas 93/42/EEK 8. pantu dalībvalsts cita starpā var aizliegt tādas ierīces 
pārdošanu, kas var kaitēt pacientu, lietotāju vai attiecīgos gadījumos citu personu veselībai 
un/vai drošībai. Šādā gadījumā dalībvalstij jāuzsāk ražojuma drošības pārskatīšanas 
procedūra un par to nekavējoties jāpaziņo Komisijai. Komisijai par šo jautājumu ir 
jāapspriežas un jāpaziņo savi secinājumi. 

No pieejamajiem dokumentiem izriet, ka nekāda apspriešanās nenotika. Jebkurā gadījumā, 
vai nu Komisija būtu piekritusi tirdzniecības aizliegumam, vai to noraidījusi, tās pienākums 
bija informēt ieinteresētās personas un citas dalībvalstis. Šādas saistības pastāv neatkarīgi no 
pušu rīcības. No tā izriet, ka 1997. gada procedūra joprojām ir atklāta un Komisija ir 
pārkāpusi Kopienas tiesību aktus.

b) Attiecībā uz 2005. gada procedūru 

Pēc 2005. gada 18. maijā izdotā otrā tirdzniecības aizlieguma, kas attiecās uz ražojumu 
„effecto”, Vācijas iestādes drošības procedūru neuzsāka. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz, lai 
Komisija uzstātu, ka atbilstīgi Direktīvas 93/42/EEK 8. panta drošības klauzulai ir jāsāk 
jauna procedūra.

Komisija atsakās sākt jaunu procedūru, jo uzskata, ka šajā gadījumā jāpiemēro nevis 
Direktīvas 93/42/EEK 8. pants, bet gan 18. pants. Pamatojums 2005. gada 18. maija 
rīkojumam ir tāds, ka inhalators jau no sākuma neatbilda Direktīvas 93/42/EEK I pielikuma 
būtiskajām prasībām, tādēļ CE sertifikātu tam nedrīkstēja piešķirt. Kā iepriekš minēts, visas 
I klases medicīnas ražojuma akreditācijas un atbilstības prasības bija izpildītas, tādēļ šis 
sertifikāts nav atsaukts.



Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ir izpildījis pienākumu iesniegt attiecīgos datus un ka, 
jo īpaši ņemot vērā tiesas lēmumu Medipac-Kazantizidis lietā C-6/055, Vācijas iestāžu 
prasība par papildu informācijas iesniegšanu neatbilst Direktīvas 93/42/EEK prasībām. 

Nav skaidrs, vai Direktīva 93/42/EEK uzliek šādu pierādīšanas pienākumu personai 
lūgumraksta iesniedzēja stāvoklī. Skaidrs, ka atbildi uz šo jautājumu var sniegt tikai Eiropas 
Savienības Tiesa.

Lai kāds cēlonis būtu Vācijas iestāžu rīcībai attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēju, ir jānorāda, 
ka pieņemtais pasākums bija aizliegums laist inhalatoru tirgū.  Pat ja atbilstīgi bija piemērot 
18. pantu, tā b) apakšpunktā tomēr ir atsauce uz Direktīvas 8. panta procedūru. Tātad, pat ja 
bija jāpiemēro 18. pants, dalībvalstij tomēr bija pienākums atklāt drošības klauzulas 
procedūru un par to informēt Komisiju un Komisijai bija pienākums apspriesties ar 
ieinteresētajām personām un paziņot savus atzinumus.

Turklāt Direktīvas 93/42/EEK 8. panta 3. daļā ir tieši prasīts informēt Komisiju par 
gadījumiem, kad dalībvalsts vēršas pret personu, kas izmanto CE marķējumu ražojumiem, 
kuri neatbilst būtiskajām sertifikācijas prasībām. Komisija to pašu apgalvo savā 2007. gada 
18. jūlija vēstulē lūgumraksta iesniedzējam.

Šo iemeslu dēļ Vācijas federālās zemes iestādes rīcība, neinformējot Komisiju par 
Augšbavārijas valdības 2005. gada 18. maija rīkojumu, ir pretrunā ar attiecīgo direktīvu.

5. Secinājums

Pat neiedziļinoties lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumos par priekšrocībām, kādas 
izgudrojums sniegtu 30 miljoniem Eiropas astmas slimnieku, un milzīgajiem ietaupījumiem, 
ko tas radītu veselības apdrošināšanas shēmām6, situācija ir neveiksmīga tādā ziņā, ka 
lūgumraksta iesniedzējam nav pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Eiropas Savienības 
Tiesa gan apgalvo, ka ES likumdošana nodrošina pilnīgas tiesiskās aizsardzības sistēmu, taču 
lūgumraksta iesniedzēja rīcībā nav nekādu aizsardzības līdzekļu — viņa mēģinājumi 
pārliecināt Vācijas tiesas griezties Eiropas Savienības Tiesā ir bijuši neveiksmīgi, un viņš 
nevar iesniegt prasību tiesā pret Eiropas Komisiju, jo Komisija nav pieņēmusi lēmumu, par 
kuru viņš varētu griezties tiesā.  Neveiksmi cietis viņa mēģinājums iesniegt lūgumrakstu 
Vācijas parlamentā, kurš to noraidīja bez jebkāda pamatojuma. Pēc sūdzības iesniegšanas 
OLAF lieta tika nodota Komisijas Izmeklēšanas un disciplīnas birojam (IDOC), kurš nav 
atbildējis ne uz vienu no lūgumraksta iesniedzēja sūdzībām.  Sūdzība Eiropas Cilvēktiesību 
tiesā tika noraidīta.  Pēc lūgumraksta iesniegšanas Eiropas Parlamentā Juridiskais dienests 
atbilstīgi informēja Lūgumrakstu komiteju, ka Parlaments nevar sniegt tiesā prasību pret 
Komisiju par bezdarbību.  Vienlaikus lūgumraksta iesniedzējs nevar tirgot savu ražojumu un 

                                               
5 Lieta C-6/05 Medipac-Kazantzidis, 2007. g., Krājums, I-4557. lpp., 55. punkts.  
6 Pēc Vācijas apdrošinātāja teiktā, astmas slimnieka ārstēšana (ņemot vērā medicīniskās izmaksas un blakņu 
ārstēšanas izmaksas) gadā izmaksā apmēram EUR 2600.  Lūgumraksta iesniedzēja izgudrojums uz vienu astmas 
pacientu dotu EUR 700 līdz EUR 1040 lielu ietaupījumu.  Tas nozīmē, ka uz 1 miljonu astmas pacientu gadā 
varētu ietaupīt no EUR 700 miljoniem līdz EUR 1040 miljoniem.  



viņa patentiem ir beidzies darbības termiņš. Viņa darbība ir apturēta arī starptautiskā mērogā, 
jo viņš savu izgudrojumu nevar laist ES tirgū.  Un viņš turpina cīņu — viņš ir iesniedzis 
sūdzību Eiropas ombudam un viņam ir izdevies piesaistīt preses un televīzijas uzmanību 
(Austrijas televīzijas programmā pirms dažām nedēļām par šo lietu bija raidījums). 

Saskaņā ar senseno principu, ubi jus, ibi remedium, taču nav skaidrs, kādā veidā likumdošana 
lūgumraksta iesniedzējam nodrošina aizsardzības līdzekli.  Šī lieta izraisa nožēlu, un 
Juridiskajai komitejai kā par Savienības tiesību aktu piemērošanu atbildīgajai komitejai tā 
jārisina pēc labākās sirdsapziņas.  

Direktīvas 93/42/EEK 8. panta procedūrā jeb tā dēvētajā drošības klauzulā ir noteikta prasība 
Komisijai apspriesties ar ieinteresētajām personām „tiklīdz tas iespējams” un tās „tūlīt” 
informēt, vai veiktie pasākumi (šajā gadījumā attiecīgā ražojuma atsaukšana no tirgus) ir vai 
nav pamatoti. Šajā gadījumā tas netika veikts, lai gan procedūra tika sākta 1997. gadā.  Šāda 
rīcība ir nepārprotams direktīvā noteikto Komisijas saistību pārkāpums un liedz Vācijas 
iestādēm (tostarp tiesām) šo lietu nokārtot.  Liedzot lūgumraksta iesniedzējam jebkādus 
aizsardzības līdzekļus un radot pilnīgas tiesiskās nenoteiktības stāvokli, tie pārkāpti arī visi 
dabisko tiesību principi.  Komisijai ir pienākums rīkoties arī kā Līgumu uzraudzītājai un 
Savienības tiesību aktu aizstāvei.  Šajā gadījumā par maz būs teikts, ka tā pret šo pienākumu 
ir izturējusies nolaidīgi.  Tieši raksturojot situāciju, var teikt, ka lūgumraksta iesniedzēja 
rīcībā gan nav tiesību aizsardzības līdzekļu, taču viņš ir cietis tādēļ, ka Komisija ir klaji 
pārkāpusi Savienības tiesību aktus un tikpat klaji nav pildījusi savus likumīgos pienākumus.  
Komisijas pienākums ir nodrošināt Savienības tiesību aktu ievērošanu — taču kā var gaidīt, 
ka likumu ievēros Savienības pilsoņi un uzņēmumi, ja tik sliktu piemēru rāda iestāde, kurai ir 
jābūt Līgumu uzraudzītājai?

Tiek ierosināts, lai Juridiskā komiteja par savu atzinumu informētu Lūgumrakstu komiteju un 
ieteiktu šai komitejai nekavējoties izsaukt atbildīgo Komisijas locekli publiski atskaitīties 
Parlamentam par Komisijas rīcību, izskaidrot, kā šāda situācija izveidojusies, un piedāvāt 
Komisijas priekšlikumu situācijas atrisināšanai. Tas ir būtiski, arī lai kliedētu šaubas, vai 
Komisijas rīcība šajā gadījumā bijusi piedienīga. Ņemot vērā, ka lūgumraksts skar būtiskus 
sabiedrības interešu jautājumus, komiteja varētu ierosināt, lai gadījumā, ja skaidrojums nav 
apmierinošs, Lūgumrakstu komiteja apsvērtu pieteikuma iesniegšanu par izmeklēšanas 
komitejas izveidi.


