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Suġġett: Petizzjoni 0473/2008 imressqa minn Christoph Klein

Għażiża Sa Mazzoni,

B'referenza għall-ittra tiegħek tal-24 ta' Marzu 2010 li fiha inti tlabt opinjoni mingħand il-
Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-petizzjoni hawn fuq imsemmija, il-każ ġie analizzat 
bir-reqqa (ara l-anness għal din l-ittra) u l-kumitat wasal għall-konklużjonijiet u r-
rakkomandazzjonijiet li ġejjin fuq il-bażi tal-liġi.

Jidher, mid-dokumenti disponibbli, li l-petizzjonant kien vittma ta' rifjut flagranti tal-
ġustizzja min-naħa tal-Kumissjoni mill-1997 ‘l hawn. Minħabba n-nuqqas tal-Kummissjoni li 
qatt tlesti, jew possibilment li anke tibda serjament, il-proċedura ta' sigurtà stipulata fid-
Direttiva 93/42/KEE, m'għandu l-ebda deċiżjoni tal-Kummissjoni li jista' jikkontesta fil-Qorti 
tal-Ġustizzja. Barra minn hekk, il-qorti Ġermaniża li quddiemha ressaq azzjoni kienet 
iddiswadita milli tagħmel talba għal deċiżjoni preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja permezz ta' 
ittra minn Direttur Ġenerali tal-Kummissjoni (dak iż-żmien is-Sur Zourek), li fiha informa 
lill-qorti li kienet għaddejja l-proċedura ta' sigurtà, proċedura li, ta' min wieħed ifakkar, 
baqgħet qatt ma tlestiet.

Il-Kummissjoni ta' spiss tissemma bħala "l-għassiesa tat-Trattati".  Tabilħaqq, l-Artikolu 17 
tat-Trattat UE jgħid li "għandha tissorvelja l-applikazzjoni tat-Trattati kif ukoll tal-miżuri 
adotatti mill-Istituzzjonijiet skont dawn it-Trattati. Hija għandha tissorvelja l-
implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni taħt il-kontroll tal-Qorti tal-Ġustizzja".  F'dan il-każ, il-
Kummissjoni jidher li aġixxiet deliberatament mingħajr ma qieset id-dritt tal-Unjoni b'mod li 
ċaħħdet lill-petizzjonant mill-aċċess għall-ġustizzja. Ta' min jirrimarka li l-Artikolu 47 tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li skont l-Artikolu 6 tat-Trattat UE għandha l-istess valur 
ġuridiku bħat-Trattati, jgħid li kull persuna li d-drittijiet u l-libertajiet tagħha garantiti mil-liġi 
tal-Unjoni jiġu vvjolati għandha jedd għal rimedju effettiv quddiem qorti u għal smigħ xieraq 
u pubbliku fi żmien raġjonevoli minn qorti indipendenti u imparzjali, stabbilita minn qabel 
bil-liġi.  Il-massima ubi jus, ibi remedium għandha tapplika wkoll fil-livell tal-Unjoni u 



tabilħaqq il-Qorti tal-Ġustizzja sabet b'mod konsistenti li t-Trattat stabbilixxa sistema sħiħa 
ta' rimedji legali u proċeduri maħsuba biex jiġi żgurat l-istħarriġ ġudizzjarju tal-legalità tal-
atti tal-istituzzjonijiet1. Bin-nuqqas tagħha li twassal il-proċedura ta' sigurtà għall-
konklużjoni tagħha, il-Kummissjoni żgurat li l-petizzjonant ma kellu l-ebda aċċess għal dik 
"is-sistema sħiħa ta' rimedji".

Dan ma jfissirx li l-petizzjonant ma għamilx l-almu tiegħu biex jikseb rimedju (quddiem il-
qrati Ġermaniżi, l-Ombudsman, il-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem, eċċ), iżda kien kollu ta' 
xejn.  Ma jistax ikun li l-Kummissjoni tkun ’il fuq mil-liġi.

M'hemmx dubju f'dan il-każ li l-petizzjonant għandu każ li żgur huwa aktar minn raġonevoli 
li nkiser id-dritt fundamentali tiegħu għall-proprjetà skont l-Artikolu 7 tal-Karta meta ġie 
mċaħħad mid-drittijiet tiegħu ta' proprjetà intellettwali. Għandu wkoll pretensjonijiet oħra 
għad-danni li għandu d-dritt jagħmel fil-qorti.

Aktar minn hekk, il-Kummissjoni tidher b'mod ċar li qed tikser id-dritt għall-
amministrazzjoni tajba stabbilit fl-Artikolu 41 tal-Karta2.

Il-kwestjoni tiġi aggravata minħabba l-fatt li l-inġustizzja li saret mal-petizzjonant wasslet 
għal projbizzjoni tal-bejgħ ta' prodott mill-1997 ‘l hawn li, jingħad b'mod konvinċenti, seta' 
tejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' madwar 30 miljun persuna li tbati mill-ażma u jwassal għal ħafna 
ffrankar ta' spejjeż għall-iskemi tal-assigurazzjoni tas-saħħa fl-Ewropa.

Huwa ċar li m'hemm l-ebda mezz ta' rimedju legali disponibbli għall-Parlament. Madankollu, 
it-Trattat jgħid b'mod ċar li l-Kummissjoni għandha twieġeb għal għemilha lill-Parlament.

Għaldaqstant, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jirrakkomanda li l-Kumitat għall-
Petizzjonijiet jistieden lill-Membru kompetenti tal-Kummissjoni jidher quddiemu 
immedjatament biex (a) jagħti spjegazzjoni sħiħa, onesta u ċara tal-imġiba tal-Kummissjoni u 
(b) jispjega liema azzjoni biħsiebha tieħu ħalli tippermetti lill-petizzjonant jipproteġi 
jeddijietu.  F'każ li l-Kummissarju jibqa’ ma jissodisfax lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, il-
Kumitat għall-Affarijiet Legali jirrimarka li l-Artikolu 226 tat-Trattat FUE jipprevedi t-
twaqqif ta' Kumitat Temporanju ta' Inkjesta.

                                               
1 Ara, pereżempju, il-Kawża C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores vs. Il-Kunsill [2002] Ġabra I-6677
2 1. Kull persuna għandha d-dritt li dak kollu li jirrigwardaha jiġi ttrattat b'mod imparzjali u ġust u fi
żmien raġonevoli mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni.
2. Dan id-dritt jinkludi:
(a) id-dritt ta' kull persuna li tinstema', qabel ma tittieħed kwalunkwe miżura individwali li tolqotha
negattivament;
(b) id-dritt ta' kull persuna li jkollha aċċess għall-fajl li jikkonċernaha, filwaqt li jiġu rrispettati l-interessi 
leġittimi tal-kunfidenzjalità u tas-segretezza professjonali u tan-negozju;
(ċ) l-obbligu għall-amministrazzjoni li tagħti r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet tagħha.
3. Kull persuna għandha d-dritt li l-Unjoni tagħmel tajjeb għal danni kkaġunati mill-istituzzjonijiet jew l-
uffiċjali tagħha fil-qadi ta' dmirijiethom, skont il-prinċipji ġenerali komuni għal-liġijiet tal-Istati Membri.
4. (...)



Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali adotta din l-opinjoni b'mod unanimu bi 23 vot favur, l-ebda 
vot kontra u l-ebda astensjoni.

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner Lehne

Mehmuż: Anness

Anness għall-ittra tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-petizzjoni Nru 0473/2008 
imressqa minn Cristoph Klein, Kap Uffiċjal Eżekuttiv ta' atmed AG



Suġġett: Petizzjoni Nru 0473/2008 imressqa minn Cristoph Klein, Kap Uffiċjal 
Eżekuttiv ta' atmed AG

1. Il-Kuntest

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali ntalab jagħti l-opinjoni tiegħu mill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet dwar il-Petizzjoni Nru 0473/2008 imressqa minn Cristoph Klein, CEO ta' 
atmed AG (Bavarja), kumpanija pubblika b'responsabilità limitata inkorporata skont il-liġi 
Ġermaniża. Il-petizzjonant primarjament jallega li ċċaħħadlu d-dritt tiegħu għal protezzjoni 
skont il-liġi b’mod effettiv għar-raġunijiet li:

 il-Kummissjoni Ewropea ma organizzatx seduti ta' smigħ u ma ppronunzjatx il-
konklużjonijiet tagħha skont il-proċedura mibdija fl-1997 skont il-klawsola tas-sigurtà 
tal-Artikolu 8 tad-Direttiva 93/42/KEE u

 il-Kummissjoni Ewropea ma insistitx fuq proċedura ġdida skont il-klawsola tas-
sigurtà tal-Artikolu 8 tad-Direttiva 93/42/KEE wara ordni tal-awtoritajiet Ġermaniżi 
ta' Mejju 2005.

Bil-petizzjoni tiegħu, jitlob lill-Parlament jieħu azzjoni ħalli jiżgura li l-Kummissjoni ssegwi 
l-proċeduri skont il-klawsola tas-sigurtà tal-Artikolu 8 tad-Direttiva 93/42/KEE fir-rigward 
ta' żewġ inibizzjonijiet ta' bejgħ maħruġa fil-Ġermanja (fl-1997 u fl-2005).

2. Il-Qafas Ġuridiku

A. Id-Direttiva 93/42/KEE

L-Artikolu 8 tad-Direttiva 93/42/KEE, bit-titolu "Klawsola tas-sigurtà", jgħid dan li ġej:
1. Meta Stat Membru jaċċerta li l-mezz imsemmi fl-Artikolu 4(1) u (2) it-tieni inċiż, meta dan 
jiġi armat b'mod korrett u mantnut u użat skont l-għan intenzjonat, jista' jkun ta' perikolu 
għas-saħħa u/jew għas-sigurtà ta' pazjenti, utenti jew, fejn japplika, persuni oħra, għandu 
jieħu l-miżuri temporanji xierqa għall-irtirar ta' dan il-mezz mis-suq jew jipprojbixxi jew 
jirrestrinġi d-dħul tiegħu fis-suq jew fis-servizz. L-Istat Membru għandu jinforma mill-ewwel 
lill-Kummissjoni b'dawn il-miżuri, billi jindika r-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu u, b'mod 
partikolari, jekk in-nuqqas ta' konformità ma' din id-Direttiva tkun minħabba:
(a) nuqqas li jiġu sodisfatti l-ħtiġiet essenzjali msemmija fl-Artikolu 3;
(b) l-applikazzjoni mhux korretta tal-istandards imsemmija fl-Artikolu 5, jekk ikun sostnut li 
l-istandards ġew applikati;
(c) nuqqasijiet fl-istandards stess.
2. Il-Kummissjoni għandha tibda tikkonsulta mal-partijiet konċernati malajr kemm jista' 
jkun. Meta, wara din il-konsultazzjoni, il-Kummissjoni jidhrilha li:
- huma ġġustifikati, għandha tinforma mill-ewwel lill-Istat Membru li jkun ħa l-inizjattiva u 
lill-Istati Membri l-oħra; meta d-deċiżjoni msemmija fil-paragrafu 1 tkun ittieħdet minħabba 



nuqqasijiet fl-istandards, il-Kummissjoni għandha, wara li tikkonsulta mal-partijiet 
konċernati, tressaq il-kwistjoni quddiem il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 6(1) fi żmien xahrejn 
jekk l-Istat Membru li jkun ħa d-deċiżjoni jkun bi ħsiebu jżommha u għandha tibda l-
proċeduri msemmija fl-Artikolu 6,
- jekk il-miżuri mhumiex iġġustifikati, għandha tinforma mill-ewwel lill-Istat Membru li jkun 
ħa l-inizjattiva u lill-fabbrikant jew lir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità.
3. Meta mezz li ma jikkonformax ikollu l-marka CE, l-Istat Membru kompetenti għandu jieħu 
l-azzjoni xierqa kontra kull min waħħal dik il-marka u għandu jinforma lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri l-oħra b'dan.
4. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-Istati Membri jibqgħu infurmati bil-progress u r-
riżultati ta' din il-proċedura.

L-Artikolu 18, bit-titolu "Il-marka CE mhux imwaħħla sew", jgħid:
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 8:
(a) fejn Stat Membru jistabbilixxi li l-marka CE twaħħlet meta mhux suppost, il-fabbrikant 
jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità għandu jwaqqaf il-ksur taħt il-
kondizzjonijiet imposti mill-Istat Membru;
(b) fejn il-ksur ikompli, l-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri xierqa sabiex jirrestrinġi jew 
jipprojbixxi d-dħul fis-suq tal-prodott konċernat jew jiżgura li jiġi rtirat mis-suq, b'mod 
konformi mal-proċedura fl-Artikolu 8.

B. Il-leġiżlazzjoni nazzjonali

L-artikolu rilevanti tal-liġi Ġermaniża dwar il-prodotti mediċi (l-Att dwar it-Tagħmir Mediku 
- fil-verżjoni ppubblikata fis-7 ta' Awwissu 2002, BGBL, I S.3146, kif emendat bl-Artikolu 6 
tal-Att tad-29 ta' Lulju 2009, BGBL, I S.2326) - jgħid dan li ġej:

§ 28 Proċedimenti għall-ħarsien mir-riskji

(1) L-awtorità kompetenti skont dan l-Att għandha tieħu l-miżuri kollha neċessarji biex 
tipproteġi s-saħħa jew is-sikurezza tal-pazjent, tal-utenti u ta' persuni oħra mill-perikli li jiġu 
mit-tagħmir mediku, sakemm l-Att dwar l-Enerġija Atomika, jew ordinanza bbażata fuqu u li 
tirrigwarda t-tagħmir mediku li jarmi r-radjazzjoni jonizzanti jew li jkun fih sustanzi 
radjuattivi, ma jipprovdix setgħat korrispondenti għall-awtorità kompetenti rilevanti.

(2) L-awtorità kompetenti hija awtorizzata, b'mod partikolari, li toħroġ ordnijiet, inklużi 
dawk li jirrigwardaw l-għeluq tal-intrapriża jew tal-faċilità jekk dan ikun meħtieġ biex jiġi 
evitat periklu imminenti għas-saħħa, is-sikurezza jew l-ordni pubblika. Tista' tipprojbixxi, 
tillimita jew tissuġġetta għal kundizzjonijiet speċifiċi t-tqegħid fis-suq, il-bidu tas-servizz, l-
operat u l-użu tat-tagħmir mediku kif ukoll il-bidu jew il-kontinwazzjoni tal-investigazzjoni 
klinika jew tal-istudju ta' valutazzjoni tal-prestazzjoni, jew tordna l-irtirar jew is-sekwestru 
tat-tagħmir mediku. Għandha tinforma lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra fil-Ġermanja, l-
awtorità federali ogħla kompetenti u lill-Ministeru Federali tas-Saħħa b'din l-azzjoni.



(3) Jekk l-awtorità kompetenti tiddetermina li tagħmir mediku bil-marka CE jew tagħmir 
magħmul apposta jista' jipperikola s-saħħa jew is-sikurezza tal-pazjenti, l-utenti jew terzi jew 
il-proprjetà tagħhom, anke meta jkun installat, miżmum jew użat korrettament skont l-iskop 
intenzjonat tiegħu, u jekk tieħu miżuri li jkollhom l-għan li jneħħu t-tagħmir mediku mis-suq 
jew li jipprojbixxu jew jillimitaw it-tqegħid tiegħu fis-suq jew it-tħaddim tiegħu, għandha 
tinforma lill-Ministeru Federali tas-Saħħa mingħajr dewmien, filwaqt li tagħti r-raġunijiet 
għall-azzjoni, biex tkun tista' tibda proċedura tal-klawsola tas-sigurtà skont l-Artikolu 7 tad-
Direttiva 90/385/KEE, l-Artikolu 8 tad-Direttiva 93/42/KEE jew l-Artikolu 8 tad-Direttiva 
98/79/KE. Ir-raġunijiet għandhom jgħidu, b'mod partikolari:
Jekk in-nuqqas ta' konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att hijiex dovuta għal:

1. nuqqas ta' osservanza tar-rekwiżiti essenzjali,
2. applikazzjoni inadegwata tal-istandards armonizzati jew tad-dettalji tekniċi komuni, jekk 
jingħad li seħħet tali applikazzjoni, jew
3. difett fl-istandards armonizzati jew fid-dettalji tekniċi komuni nfushom.

(4) L-awtorità kompetenti tista' tinforma lill-persuni kollha li jistgħu jkunu esposti għal 
periklu li jkun ġej minn tagħmir mediku fil-mument opportun u b'mod xieraq b'dan il-periklu.
Twissija uffiċjali lill-pubbliku b'mod ġenerali hija ammissibbli f'każijiet ta' periklu imminenti 
fejn ma jkunux jistgħu jittieħdu miżuri ugwalment effikaċi jew ma jkunux jistgħu jittieħdu fil-
ħin.

(5) Il-miżuri msemmija fl-Artikolu 14 b tad-Direttiva 93/42/KEE u fl-Artikolu 13 tad-
Direttiva 98/79/KE għandhom jittieħdu mill-Ministeru Federali tas-Saħħa permezz ta' 
ordinanza skont l-Artikolu 37, paragrafu 6.

3. Il-fatti

Skont id-dokumenti disponibbli, il-fatti huma dawn li ġejjin:

I. Fil-bidu tas-snin disgħin, il-petizzjonant ivvinta inalatur għall-użu bl-isprejs aerosol ta' 
emerġenza beta2 fit-trattament tal-ażma, u ġew konċessi lilu privattivi għall-invenzjoni 
tiegħu. L-inalatur huwa maħsub biex jamministra prodotti farmaċewtiċi aerosol MDI billi 
wieħed jibdel il-biċċa tal-ħalq oriġinali mibjugħa mal-isprej aerosol. Huwa l-uniku inalatur li 
jista' jintuża waqt li l-pazjent ikun mimdud (li huwa importanti għal pazjenti li ma jistgħux 
iqumu mis-sodda jew li għandhom marda ostruttiva pulmonari kronika) u li b'riħet id-disinn 
tiegħu, huwa ħafna iktar effiċjenti mill-bokkin oriġinali u iktar effiċjenti biex jiżgura li l-
prodott farmaċewtiku jasal fil-pulmun, skont studju magħmul minn Dr. Köhler. Il-prodott 
irċieva premju għall-innovazzjoni mill-Istitut Hans Sauer. Barra minn hekk il-petizzjonant 
jgħid, u l-istatistika tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni tikkonferma, li din l-invenzjoni tnaqqas 
b'mod drammatiku l-ispejjeż tat-trattament tal-madwar 30 miljun persuna li jbatu bl-ażma fl-
Ewropa.

B'mod aktar partikulari, skont il-petizzjonant:
 Il-prodott inbiegħ, daqqa iva u daqqa le, fil-Ġermanja, mill-1996 ’l hawn.  



 Inbiegħu ’l fuq minn 30 000 unità u huwa kkalkulat li t-tagħmir intuża mill-ażmatiċi ’l 
fuq minn 199 miljun darba.  Dan huwa l-unika inalatur li jista' jintuża meta l-ażmatiku 
jkun mimdud (70% tal-attakki jseħħu meta l-ażmatiku jkun rieqed).

 Il-prodott għandu ċertifikazzjoni CE u Tagħmir Mediku 1 li qatt ma ġew iritirati.
 M'hemm l-ebda fatt dokumentat ta' xi problema li kellu pazjent bħala konsegwenza tal-

użu ta' dan it-tagħmir.  
 Ir-reġistru Ġermaniż (DIMDI) responsabbli għar-reġistrazzjoni ta' prodotti jew mediċini 

dubjużi qatt ma kellu annotazzjoni għall-prodott.  
 Il-prodott, bħala Tagħmir Mediku 1, jista' jitqabbel ma' siringa peress li huwa dispożitiv 

ta' twassil. Jinbiegħ vojt u jintuża biex iwassal doża preċiża ta' mediċina li tkun fl-isprej 
aerosol. Għall-kuntrarju ta' siringa, li hija aktar perikoluża għax id-doża preċiża li 
tingħata tiddependi fuq intervent mill-bniedem, l-istoċċ aerosol MDI dejjem jagħti l-
istess ammont ta' mediċina.

 Kumpanija waħda tal-assigurazzjoni li, bħala parti minn studju fuq perjodu twil ta' 
żmien, tat l-inalaturi lill-ażmatiċi tagħha, irrappurtat iffrankar kbir fl-ispejjeż tal-
ammont ta' mediċina użata u qieset li naqset l-ispiża tat-trattament tal-effetti sekondarji 
tal-użu tal-isprejs aerosol (jiġifieri t-thrush). Peress li m'għadx għadha tista' tipprovdi l-
inalatur lill-pazjenti tal-ażma tagħha, din il-kumpanija ġarrbet danni ekonomiċi.

 Tletin miljun ażmatiku jeħtieġu din it-teknoloġija ġdida.
 L-impatt potenzjali fuq l-iskemi pubbliċi tal-assigurazzjoni tas-saħħa huwa sostanzjali 

fis-sens li jistgħu jiġu ffrankati spejjeż kbar peress li l-ażmatiċi jużaw ħafna inqas 
mediċina u jonqsu wkoll l-ispejjeż ta' segwitu.

Il-prodott kien manifatturat għall-ewwel darba minn Primed Halberstadt GmbH (Sachsen-
Anhalt) u kien jinbiegħ bħala Tagħmir Mediku 1 iċċertifikat biċ-CE, mill-1996, minn 
Broncho-Air medizintechnik AG f'Martinsried (il-Bavarja) bl-isem "Inhaler Broncho-Air".

F'Mejju 1996, il-Gvern ta' Oberbayern kiteb lill-kummissjoni reġjonali ta' Magdeburg 
(Sachsen-Anhalt) u talabha tirrevedi l-konformità tal-"Inhaler Broncho-Air".

Fit-12 ta' Diċembru 1996, l-awtorità responsabbli, il-Ministeru tas-Saħħa għal Sachsen-
Anhalt, irrapporta, wara li żar il-kumpanija u rreveda d-dokumentazzjoni, li r-
responsabilitajiet kollha skont il-liġi għall-akkreditament u l-konformità bħala prodott 
mediku tal-klassi 1 kienu ġew issodisfati. Fl-istess ittra l-Ministeru tas-Saħħa ta' Sachsen-
Anhalt staqsa lill-Ministru tal-Bavarja għas-Saħħa għalfejn l-aġenzija governattiva ta' 
Oberbayern kienet intalbet tieħu azzjoni kontra t-tqegħid tal-inalaturi fis-suq. Lill-Bavarjani 
qalulhom li l-"Inhaler Broncho-Air" kien prodott ċertifikat biċ-CE u li jekk kellhom 
oġġezzjonijiet kien neċessarju li tinbeda proċedura ta' reviżjoni tas-sikurezza ta' prodott 
(skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 93/42/KEE tal-14 ta' Ġunju 1993 dwar dispożitivi mediċi).

F'Diċembru 1996 il-Gvern ta' Sachsen-Anhalt, fuq insistenza tal-Gvern ta' Oberbayern, ħareġ 
ordni biex jinġabru lura l-inalaturi (inibizzjoni ta' bejgħ).  

Fit-23 ta' Settembru 1997 l-awtoritajiet ta' Sachsen-Anhalt ipprojbixxew it-tqegħid fis-suq 
tat-tagħmir. Il-Ministeru Federali tas-Saħħa Ġermaniż beda proċedura skont il-klawsola tas-



sigurtà tal-Artikolu 8 tad-Direttiva 93/42/KEE u informa lill-Kummissjoni Ewropea b'dan 
fit-13 ta' Diċembru 1997. L-awtoritajiet Ġermaniżi qatt ma rċevew tweġiba mill-
Kummissjoni Ewropea u assumew li qablet mal-projbizzjoni.

Sadanittant il-kumpanija tal-bejgħ iddikjarat li kienet se tneħħi l-prodott mis-suq. Il-Maniġer 
Ġenerali tal-kumpanija tal-bejgħ3 iddikjara, taħt pressjoni mill-awtoritajiet Bavarjani, li ma 
kienx se jikkumerċjalizza l-prodott sakemm tkun saret disponibbli aktar data klinika. Il-
Kummissjoni għalhekk mid-dehra assumiet li ma kienx hemm bżonn titkompla l-proċedura 
tal-klawsola tas-sigurtà. Madankollu, il-Kummissjoni qatt ma tat avviż uffiċjali tat-tmiem tal-
proċedura, u minħabba f'hekk jidher li l-proċedura li nbdiet fl-1997 (minn hawn ’il quddiem 
"il-proċedura tal-1997") għadha għaddejja.

II. Fl-2002 atmed AG (Bavarja) ħadet f'idejha l-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-
inalatur, li issa kien ingħata l-isem ġdid "effecto". Mill-2003 kien tqiegħed fis-suq bħala 
Tagħmir Mediku 1 ċertifikat biċ-CE. Din iċ-ċertifikazzjoni qatt ma ġiet revokata.

B'ordni tat-18 ta' Mejju 2005, il-Gvern ta' Oberbayern ipprojbixxa l-bejgħ u r-reklamar tal-
inalatur skont l-Artikolu 28(1) u (2) tal-Att dwar it-Tagħmir Mediku u ġie ordnat li l-inalaturi 
"effecto" kollha jiġu rtirati mis-suq.

Il-petizzjonant beda bosta proċeduri ġudizzjarji (mit-12 ta' Novembru 2008) fil-qrati 
amministrattivi Ġermaniżi. Għalkemm il-petizzjonant kien talab lill-Bayerisches 
Verwaltungsgericht München (qorti amministrattiva tal-ewwel istanza) tagħmel domanda lill-
Qorti tal-Ġustizzja għal deċiżjoni preliminari, din naqset milli tagħmel dan minħabba li 
deċiżjoni preliminari mill-qorti Ewropea ma kinitx neċessarja.  Dan jidher li hu dovut għall-
fatt li ittra tat-22 ta' Frar 2007 mis-Sur Zourek, Direttur Ġenerali fil-Kummissjoni Ewropea, 
lill-qorti Ġermaniża, issuġġeriet li kien għaddej smigħ tal-klawsola tas-sigurtà.

Mid-dokumenti disponibbli, jidher li l-Ministeru Federali ma nnotifikax b'mod uffiċjali lill-
Kummissjoni bil-miżuri li ttieħdu skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 93/42/KEE. Dan qies li l-
ordni tat-18 ta' Mejju 2005 kienet tirreferi għall-istess prodott bħall-ordni ta' Settembru 1997.
Kienu biss l-isem tiegħu u l-isem tal-manifattur li kienu differenti. Peress li l-awtoritajiet 
Ġermaniżi qatt ma rċevew tweġiba uffiċjali mill-Kummissjoni Ewropea skont il-proċedura 
tal-1997, jista' jkun li assumew li l-Kummissjoni qablet mal-projbizzjoni tal-inalatur, iżda fi 
kwalunkwe każ il-Kummissjoni kellha d-dmir li tieħu deċiżjoni mod jew ieħor u naqset milli 
tagħmel dan. L-awtoritajiet Ġermaniżi ddikjaraw, bi tweġiba għal mistoqsija mill-
Kummissjoni, li l-bejgħ tal-inalatur kien ġie pprojbit fit-18 ta' Mejju 2005 fuq il-bażi tal-
ewwel inibizzjoni ta' bejgħ tal-1997, u li għaldaqstant ma kien hemm ebda raġuni għalfejn 
kellha tinbeda proċedura ġdida.

Madankollu, il-petizzjonant informa lis-servizzi tal-Kummissjoni bit-tieni projbizzjoni 
f'Jannar u f'Awwissu 2006 bil-ħsieb li jinbdew proċedimenti ta' ksur kontra l-Ġermanja fuq 
il-bażi li l-Kummissjoni ma kinitx ġiet infurmata immedjatament u ma kienet twettqet l-ebda 
reviżjoni tas-sikurezza tal-prodott kif rikjest fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 93/42/KEE.

                                               
3 Fil-fatt, dan ma kienx kompitu tagħha iżda tal-manifatturi.



Is-servizzi tal-Kummissjoni mbagħad ikkuntattjaw kemm lill-petizzjonant kif ukoll lill-
awtoritajiet Ġermaniżi. B'noti tal-11 ta' Lulju 2007, it-18 ta' Lulju 2007 u s-16 ta' Awwissu 
2007, is-servizzi tal-Kummissjoni spjegaw il-pożizzjoni tal-Kummissjoni lill-awtoritajiet 
Ġermaniżi u lill-petizzjonant. Il-Kummissjoni qieset li ma kienx hemm biżżejjed provi li l-
inalatur kien jissodisfa r-rekwiżiti essenzjali tal-Artikolu 3 konġuntament mal-Anness I tad-
Direttiva 93/42/KEE. Kienet meħtieġa aktar data klinika dwar l-effetti sekondarji tal-prodott.
Din setgħet tkun ibbażata jew fuq ġabra tal-letteratura xjentifika rilevanti jew fuq 
investigazzjonijiet kliniċi. Fl-aħħar, waslet għall-konklużjoni li ma kienx hemm bżonn 
reviżjoni ġdida tas-sikurezza tal-prodott għax il-każ kien jaqa' taħt l-Artikolu 18 – aktar milli 
l-Artikolu 8 – tad-Direttiva 93/42/KEE.

III. Fix-xhur ta' wara s-servizzi tal-Kummissjoni ppruvaw jiffaċilitaw il-kuntatti bejn il-
petizzjonant u l-awtoritajiet Ġermaniżi. Konsegwenza ta' dan, fid-29 ta' Awwissu 2007 saret 
l-ewwel laqgħa bejn il-petizzjonant u l-Istitut Federali għall-Mediċini u t-Tagħmir Mediku 
(BfArM) bil-ħsieb li jiġi diskuss liema data xjentifika kienet nieqsa. Il-petizzjonant ipprovda 
analiżi tar-riskju, valutazzjonijiet kliniċi u dokumentazzjoni sħiħa għall-prodott fir-rigward 
tal-konformità mar-rekwiżiti għal tagħmir mediku.  Il-Kummissjoni ddikjarat f'ittra tat-18 ta' 
Awwissu 2007 li possibilment kellha tiġi pprovduta data klinika addizzjonali.  Il-BfArM ma 
aċċettatx id-data tal-petizzjonant u talbet studji kliniċi, b'mod li ttrattat id-dispożittiv 
bħallikieku kien mediċina ġdida aktar milli dispożittiv ta’ twassil.
Wara aktar kuntatti f'Novembru 2007, saret it-tieni laqgħa bejn il-petizzjonant u l-BfArM fis-
27 ta' Jannar 2008. F'din id-diskussjoni akkademika l-BfArM spjega liema studji kliniċi kien 
jirrikjedi. Il-petizzjonant kien lest jipprovdi u fil-fatt ipprovda d-data rikjesta għal apparat 
mediku u kien lest iwettaq l-istudji kliniċi fuq il-bażi li kien involut apparat mediku u mhux 
mediċina. Ingħatat biżżejjed data dwar dispożittiv li ma għandha x'taqsam xejn mad-doża 
speċifikata.

IV. Barra minn hekk, is-Sur Kriessl-Dörfler MEP bagħat sensiela ta' ittri lill-President 
Barroso, lill-Viċi President ta' dak iż-żmien, is-Sur Verheugen, u lil membri tal-kabinett 
tiegħu, lid-Direttur Ġenerali Zourek u lil persunal ieħor tal-Kummissjoni. Is-Sur Klein kiteb 
ukoll lill-OLAF, li kklassifika l-kwistjoni bħala li ma tikkostitwixxix każ fil-15 ta' April 
2008. L-OLAF bagħat l-ilment lill-Uffiċċju Investigattiv u Dixxiplinarju tal-Kummissjoni 
(IDOC). atmed AG talbet aġġornament iżda l-IDOC, wara li rrifjuta li jagħti kwalunkwe 
informazzjoni, fl-aħħar ma laqax l-ilment. Sar ilment dwar l-OLAF u l-IDOC mal-
Ombudsman (numru ta' reġistrazzjoni 0452/2010/BEH).

4. Valutazzjoni

I. Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, jistgħu jiġu identifikati l-problemi li ġejjin:

a) Dwar il-proċedura tal-1997

Il-petizzjonant jgħid li l-Kummissjoni Ewropea ma ottemperatx ruħha mad-Dritt tal-Unjoni 
billi torganizza seduti ta' smigħ mal-esperti f'dan il-qasam u billi tippronunzja l-
konklużjonijiet tagħha skont il-proċedura tal-1997, kif rikjest fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 



93/42/KEE, bir-riżultat li l-inibizzjoni ta' bejgħ għadha fis-seħħ. Dik il-proċedura għalhekk 
għadha miftuħa. Il-fatt li l-Kummissjoni Ewropea ma ġabitx ruħha kif mitlub skont id-Dritt 
tal-Unjoni jfisser li Klein ma kellu l-ebda rimedju legali u dan għadu l-każ. B'mod aktar 
speċifiku, l-Uffiċċju Statali għas-Sikurezza Okkupazzjonali għall-Istat ta' Sachsen-Anhalt 
issospenda l-proċess tal-preżentazzjoni ta' oġġezzjoni kontra l-inibizzjoni ta' bejgħ imposta 
fuq il-"Broncho Air Inhaler" fuq il-bażi li l-ebda appell ma seta' jsir sakemm tkun waslet l-
opinjoni tal-Kummissjoni.

Min-naħa tagħha, il-Kummissjoni tammetti li qatt ma rreaġixxiet skont din il-proċedura, 
minħabba li l-organizzazzjoni tal-bejgħ qalet li kienet se tqiegħed il-prodott fis-suq biss wara 
li tlesti aktar studji. Iżda peress li dik id-dikjarazzjoni li saret mill-organizzazzjoni tal-bejgħ 
ma kinitx legalment rilevanti, l-awtoritajiet Ġermaniżi uffiċjalment innotifikaw lill-
Kummissjoni bl-inibizzjoni tal-bejgħ fl-1997, biex b'hekk bdew il-proċess tal-klawsola tas-
sigurtà.

Skont l-Artikolu 8 tad-Direttiva 93/42/KEE, Stat Membru jista', inter alia, jipprojbixxi l-
bejgħ ta' apparat li jista' jikkomprometti s-saħħa u/jew is-sikurezza tal-pazjenti, tal-utenti jew, 
fejn japplika, ta' persuni oħrajn. F'każ bħal dan, l-Istat Membru għandu jibda proċedura ta' 
reviżjoni tas-sikurezza ta' prodott u għandu jinforma minnufih lill-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta u tinnotifika l-konklużjonijiet tagħha.

Skont id-dokumenti disponibbli, qatt ma seħħew l-ebda konsultazzjonijiet. Fi kwalunkwe 
każ, qablitx jew le mal-projbizzjoni tal-bejgħ, il-Kummissjoni kellha d-dmir li tinforma lill-
partijiet interessati u lill-Istati Membri l-oħrajn. Dawn l-obbligi huma indipendenti mill-
azzjonijiet tal-partijiet. Konsegwentament, il-proċedura tal-1997 għadha miftuħa u l-
Kummissjoni qed tikser id-Dritt Komunitarju.

b) Dwar il-proċedura tal-2005

Wara t-tieni inibizzjoni ta‘ bejgħ tat-18 ta' Mejju 2005 kontra l-prodott "effecto", l-
awtoritajiet Ġermaniżi ma bdewx proċediment tas-sigurtà. Il-petizzjonant jitlob lill-
Kummissjoni tinsisti rigward proċediment ġdid skont il-klawsola tas-sigurtà tal-Artikolu 8 
tad-Direttiva 93/42/KEE.

Il-Kummissjoni tirrifjutat li tagħmel dan għax tqis li l-każ ma jidħolx f-ambitu tal-Artikolu 8 
iżda f’dak tal-Artikolu 18 tad-Direttiva 93/42/KEE. Il-bażi għall-ordni tat-18 ta' Mejju 2005 
hija li l-inalatur ma ssodisfax ir-rekwiżiti essenzjali stipulati fl-Anness I tad-Direttiva 
93/42/KEE ab initio u għalhekk ma kellux jiġi ċċertifikat biċ-CE. Kif intqal aktar ’il fuq, ir-
rekwiżiti legali kollha għall-akkreditament u l-konformità bħala prodott mediku tal-klassi 1 
kienu ssodisfati u għalhekk iċ-ċertifikazzjoni qatt ma ġiet revokata.



Il-petizzjonant jgħid li huwa ssodisfa l-obbligu tiegħu li jipprovdi d-data rilevanti u li, b'mod 
partikolari meta tiġi kkunsidrata s-sentenza fil-Kawża C-6/05 Medipac-Kazantzidis4, it-talba 
tal-awtoritajiet Ġermaniżi għal aktar informazzjoni mhix konsistenti mad-dispożizzjonijiet 
tad-Direttiva 93/42/KEE.

Jidher li mhux ċar jekk id-Direttiva 93/42/KEE timponix dan il-piż tal-prova fuq persuna fil-
pożizzjoni tal-petizzjonant. Huwa ċar li din il-mistoqsija tista' tiġi mwieġba biss mill-Qorti 
tal-Ġustizzja.

Madankollu, għandu jingħad li, hi x'inhi r-raġuni għall-azzjoni tal-awtoritajiet Ġermaniżi 
kontra l-petizzjonant, il-miżura li ttieħdet kienet projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq tal-inalatur.
Anke jekk l-Artikolu 18 japplika, il-punt (b) ta' dak l-artikolu xorta jirreferi għall-proċedura 
tal-Artikolu 8 tad-Direttiva. Konsegwentament, anke jekk l-Artikolu 18 kien applikabbli, l-
Istat Membru xorta kellu l-obbligu li jibda proċeduriment tas-sigurtà u li jinforma lill-
Kummissjoni, u l-Kummissjoni kellha d-dmir li tikkonsulta u tesprimi l-konklużjonijiet 
tagħha.

Barra minn hekk, l-Artikolu 8(3) tad-Direttiva 93/42/KEE jirrikjedi b'mod ċar li l-
Kummissjoni tiġi infurmata meta Stat Membru jieħu azzjoni kontra persuna li tkun waħħlet 
il-marka CE meta l-prodott ma jissodisfax ir-rekwiżiti essenzjali għaċ-ċertifikazzjoni. Il-
Kummissjoni tagħmel l-istess punt fl-ittra tagħha lill-petizzjonant tat-18 ta' Lulju 2007.

Għal dawn ir-raġunijiet, il-fatt li l-awtoritajiet (federali) kompetenti Ġermaniżi ma 
infurmawx lill-Kummissjoni bl-ordni tal-Gvern ta' Oberbayern tat-18 ta' Mejju 2005 mhux 
konformi ma' dik id-Direttiva.

5. Konklużjoni

Anke jekk wieħed ma jikkunsidrax id-dikjarazzjonijiet tal-petizzjonant fir-rigward tal-
benefiċċji tal-invenzjoni tiegħu għat-30 miljun ażmatiku fl-Ewropa u fir-rigward tal-iffrankar 
kbir li l-invenzjoni tiegħu twassal għalih għall-iskemi tal-assigurazzjoni għall-mard u tas-
saħħa5, din is-saram huwa tali li l-petizzjonant m'għandu l-ebda rimedju legali disponibbli.
Minkejja l-assikurazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja li d-dritt tal-UE jipprovdi sistema sħiħa 
ta' protezzjoni legali, il-petizzjonant m'għandux rimedju: ġie ffrustrat fit-tentattiv tiegħu li 
jipperswadi lill-qrati Ġermaniżi biex jagħmlu referenza lill-Qorti tal-Ġustizzja u ma jistax 
jiftaħ proċeduri għal stħarriġ ġudizzjarju kontra l-Kummissjoni Ewropea minħabba li l-
Kummissjoni ma ħadet l-ebda deċiżjoni li jkun jista' jiftaħ proċeduri kontriha.  Ma kellux 
suċċess meta għamel petizzjoni lill-Parlament Ġermaniż, li ċaħad il-petizzjoni tiegħu 
mingħajr ma ta l-motivazzjonijiet. Ilment mal-OLAF irriżulta f'referenza lill-Uffiċċju 
Investigattiv u Dixxiplinari (IDOC) tal-Kummissjoni, li ma wieġeb l-ebda wieħed mill-
ilmenti tal-petizzjonant.  Ilment mal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem ġie rrifjutat.  
                                               
4 Kawża C-6/05 Medipac - Kazantzidis [2007] Ġabra I-4557, paragrafu 55.  
5 Skont assiguratur Ġermaniż, persuna ażmatika tiswa, fuq medja (f'termini ta' spejjeż mediċi u ta' segwitu), 
madwar EUR 2 600 fis-sena.  L-invenzjoni tal-petizzjonant twassal għal iffrankar għal kull ażmatiku ta' bejn 
EUR 700 u EUR 1 400.  Għal miljun pazjent ażmatiku dan ifisser bejn EUR 700 miljun u EUR 1 040 miljun fi 
spejjeż iffrankati fis-sena.  



Wara l-petizzjoni tiegħu lill-Parlament Ewropew, is-Servizz Legali b'mod korrett informa 
lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet li l-Parlament ma setax jiftaħ proċeduri kontra l-
Kummissjoni għan-nuqqas tagħha li taġixxi.  Sadanittant, il-petizzjonant ma jistax ibigħ il-
prodott tiegħu u l-privattivi tiegħu skadew. Jinsab imblukkat internazzjonalment ukoll għax 
ma jistax jikkumerċjalizza l-prodott tiegħu fl-UE.  U għadu qed jitħabat: għamel ilment mal-
Ombudsman Ewropew u rnexxielu jiġbed l-attenzjoni tal-istampa u tat-televiżjoni (l-
istazzjoni televiżiv Awstrijakk OTV xandar programm dwar il-każ xi ġimgħat ilu).

Skont il-massima l-antika, ubi jus, ibi remedium – iżda huwa diffiċli li wieħed jara fejn fil-
liġi l-petizzjonant jista' jsib rimedju.  Dan huwa stat ta’ niket u li l-Kumitat għall-Affarijiet 
Legali, bħala l-kumitat parlamentari responsabbli għall-applikazzjoni tad-Dritt tal-Unjoni, 
għandu jindirizza kuxjenzjożament.  

Skont il-proċedura stipulata fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 93/42/KEE, l-hekk imsejħa klawsola 
tas-sigurtà tirrikjedi li l-Kummissjoni tikkonsulta mal-partijiet "malajr kemm jista' jkun" u 
tinfurmahom "mill-ewwel" jekk il-miżuri li ttieħdu (f'dan il-każ l-irtirar tal-prodott 
ikkonċernat) humiex iġġustifikati jew le. F'dan il-każ dan qatt ma seħħ, minkejja li l-
proċedura nbdiet fl-1997.  Dan l-aġir huwa kompletament bi ksur tal-obbligi tal-Kummissjoni 
skont id-Direttiva u għamilha impossibbli għall-awtoritajiet Ġermaniżi (inklużi l-qrati) li 
jsolvu din il-kwistjoni.  Huwa bi ksur ukoll tal-prinċipji kollha tal-ġustizzja naturali peress li 
ħalla lill-petizzjonant mingħajr ebda rimedju u ħoloq sitwazzjoni ta' inċertezza ġuridika 
kompleta.  Il-Kummissjoni għandha d-dmir li taġixxi bħala l-Gwardjan tat-Trattati u d-
difensur tad-dritt tal-Unjoni.  Wieħed ma jkun assolutament qiegħed jeżaġera xejn jekk jgħid 
li skansat dan id-dmir f'dan il-każ.  Biex l-affarijiet jingħadu kif inhuma, minkejja li l-
petizzjonant jidher li m'għandu l-ebda rimedju ġuridiku, huwa vittma ta' ksur flagranti tad-
Dritt tal-Unjoni mill-Kummissjoni u nuqqas ugwalment flagranti min-naħa ta' dik l-
istituzzjoni li tissodisfa l-obbligi tagħha skont il-liġi.  Il-Kummissjoni hija responsabbli li 
tiżgura li d-Dritt tal-Unjoni jiġi rispettat: kif inhu possibbli li ċ-ċittadini u n-negozji tal-
Unjoni jiġu mistennija jimxu mal-liġi meta l-istituzzjoni li suppost hija l-gwardjan tat-Trattati 
tagħti eżempju daqstant ħażin?

Qed jiġi propost li l-Kumitat għall-Affarijiet Legali jinforma lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
bis-sejbiet tiegħu u jirrakkomanda li l-kumitat isejjaħ lill-Kummissarju kompetenti biex 
jidher quddiemu immedjatament biex jagħti rendikont pubbliku lill-Parlament tal-aġir tal-
Kummissjoni u jispjega kif irriżultat din is-sitwazzjoni u kif il-Kummissjoni tipproponi li 
ssewwi l-affarijiet. Dan huwa essenzjali wkoll biex jixxejjen is-suspett li l-Kummissjoni 
setgħet ma ġabitx ruħha kif suppost f'din il-kwistjoni. Minħabba l-kwistjonijiet sostanzjali ta' 
interess pubbliku mqajma f'din il-petizzjoni, il-kumitat jista' jissuġġerixxi li, jekk din l-
ispjegazzjoni ma tkunx sodisfaċenti, il-Kumitat għall-Petizzjonijiet jikkunsidra li jwaqqaf 
kumitat ta' inkjesta.


