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Geachte mevrouw Mazzoni,

Naar aanleiding van uw brief van 24 maart 2010 met daarin het verzoek aan de Commissie 
juridische zaken om over bovengenoemd verzoekschrift een advies uit te brengen, kan ik u 
meedelen dat deze zaak zorgvuldig is onderzocht (zie de bijlage bij deze brief) en de 
commissie op basis van het recht tot de volgende bevindingen en aanbevelingen is gekomen. 

Op grond van de beschikbare documenten lijkt het erop dat indiener sinds 1997 het 
slachtoffer is van ernstige rechtsweigering door de Commissie. Ten gevolge van het feit dat 
de Commissie er nooit in is geslaagd de in Richtlijn 93/42/EEG neergelegde
vrijwaringsprocedure af te ronden, of deze zelfs maar serieus te initiëren, beschikt indiener
niet over een besluit van de Commissie dat hij bij het Europees Hof van Justitie zou kunnen
aanvechten. Daarnaast heeft de Duitse rechtbank waar indiener een procedure had 
aangespannen ervan afgezien bij het Hof een verzoek om een prejudiciële beslissing in te 
dienen, omdat de heer Zourek, de toenmalige directeur-generaal van de Commissie, deze 
rechtbank in een brief had laten weten dat er een vrijwaringsprocedure liep, een procedure 
die, het zij nog maar eens herhaald, nooit tot een einde is gebracht.

De Commissie wordt vaak aangemerkt als "de hoedster van de Verdragen". Inderdaad bepaalt 
artikel 17 EU-Verdrag: "Zij ziet toe op de toepassing van zowel de Verdragen als de 
maatregelen die de instellingen krachtens deze Verdragen vaststellen. Onder de controle van 
het Hof van Justitie van de Europese Unie ziet zij toe op de toepassing van het recht van de 
Unie". In onderhavig geval lijkt het erop dat de Commissie opzettelijk in strijd met het recht 
van de Unie heeft gehandeld door indiener de toegang tot de rechter te ontzeggen. Er zij op 
gewezen dat artikel 47 van het Handvest van de grondrechten, dat overeenkomstig artikel 6 
van het EU-Verdrag dezelfde juridische waarde heeft als de Verdragen, bepaalt dat eenieder 
wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, recht 
heeft op een doeltreffende voorziening in rechte en op een eerlijke en openbare behandeling 



van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat 
vooraf bij wet is ingesteld. Het beginsel ubi jus, ibi remedium dient ook op Europees niveau 
van toepassing te zijn en in die zin heeft het Europees Hof van Justitie dan ook steeds gesteld 
dat het Verdrag een volledig stelsel van rechtsmiddelen en procedures in het leven heeft 
geroepen waarbij aan de communautaire rechter het toezicht op de wettigheid van de 
handelingen van de instellingen is opgedragen1. Door de vrijwaringsclausule niet af te ronden
heeft de Commissie ervoor gezorgd dat indiener geen toegang had tot dat "volledige stelstel 
van rechtsmiddelen".

Indiener heeft er echter wel degelijk alles aan gedaan om zijn rechten te doen gelden (binnen 
het Duitse rechtstelsel, bij de Ombudsman, bij het Hof voor de rechten van de mens, enz.), 
maar zonder succes. Het kan niet zo zijn dat de Commissie boven de wet staat.

In onderhavig geval is overduidelijk dat indiener volledig in zijn recht staat als hij stelt dat 
zijn fundamentele recht op eigendom (artikel 7 van het Handvest) is geschonden vanwege het 
feit dat hem zijn intellectuele eigendomsrechten zijn ontzegd. Daarnaast heeft indiener nog 
andere schade geleden waarvoor hij in rechte schadevergoeding zou kunnen afdwingen. 

Daarnaast lijkt het er duidelijk op dat de Commissie heeft gehandeld in strijd met het recht op 
behoorlijk bestuur, zoals dat is neergelegd in artikel 41 van het Handvest2.

De zaak is nog verergerd door het feit dat het onrecht dat indiener is aangedaan heeft 
geresulteerd in een verbod sinds 1997 op de verkoop van een product waarvan overtuigend 
wordt gesteld dat het de kwaliteit van leven van ongeveer 30 miljoen astmapatiënten zou 
hebben verbeterd en binnen de ziekteverzekeringsstelsels in Europa tot enorme 
kostenbesparingen zou hebben geleid.

Het is duidelijk dat het Parlement zelf geen juridische procedure kan aanspannen. In het 
Verdrag is echter wel uitdrukkelijk bepaald dat de Commissie verantwoording schuldig is aan 
het Parlement.

Bijgevolg doet de Commissie juridische zaken de Commissie verzoekschriften de 
aanbeveling het bevoegde commissielid te verzoeken om voor deze commissie te verschijnen 
om a) een volledige, eerlijke en duidelijke verklaring af te leggen over de handelwijze van de 

                                               
1 Zie bijvoorbeeld Zaak C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores tegen Raad, Jurispr. 2002 bladzijde I-6677.
2 1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 
instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld.
2. Dit recht behelst met name:
- het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel 
wordt genomen;
- het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het 
gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim;
- de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden.
3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door haar 
personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene beginselen die 
de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben.
4. (...)



Commissie en b) aan te geven welke maatregelen de Commissie voornemens is te nemen 
zodat indiener alsnog zijn rechten kan doen gelden. De Commissie juridische zaken wil de 
Commissie verzoekschriften er daarbij op wijzen dat, mochten de antwoorden van de 
commissaris de Commissie verzoekschriften onvoldoende tot tevredenheid stemmen, artikel 
226 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie voorziet in de 
mogelijkheid een tijdelijke enquêtecommissie in te stellen.

De Commissie juridische zaken heeft dit advies met algemene stemmen goedgekeurd, met 23 
stemmen voor en geen onthoudingen3.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner Lehne

Zie bijlage

                                               
3 Bij de eindstemming waren aanwezig: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Luigi Berlinguer (ondervoorzitter), 
Raffaele Baldassarre (ondervoorzitter), Evelyn Regner (ondervoorzitter), Sebastian Valentin Bodu 
(ondervoorzitter), 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



Bijlage bij de brief van de Commissie juridische zaken betreffende verzoekschrift
0473/2008 ingediend door Christoph Klein, president-directeur van atmed AG

Betreft: Verzoekschrift 0473/2008 ingediend door Christoph Klein, president-
directeur van atmed AG 

1. Achtergrond

De Commissie juridische zaken is door de Commissie verzoekschriften verzocht advies uit te 
brengen over verzoekschrift 0473/2008, ingediend door Christoph Klein, president-directeur 
van atmed AG (Beieren), een naamloze vennootschap naar Duits recht. Indiener is
voornamelijk van mening dat hem het recht op een effectieve rechtsbescherming wordt 
ontzegd en stelt daarbij het volgende:

 de Europese Commissie heeft in het kader van de in 1997 krachtens artikel 8 van 
Richtlijn 93/42/EEG aangespannen vrijwaringsprocedure nagelaten partijen te horen 
en kennisgeving te doen van haar bevindingen, en

 de Europese Commissie heeft na een bevel van de Duitse autoriteiten van mei 2005 
nooit een nieuwe procedure krachtens artikel 8 van Richtlijn 93/42/EEG ingeluid.

Met zijn verzoekschrift vraagt indiener het Parlement actie te ondernemen om ervoor te 
zorgen dat de Commissie met betrekking tot de twee in Duitsland uitgevaardigde 
verkoopverboden (1997 en 2005) de voor de vrijwaringsclausule van artikel 8 van Richtlijn 
93/42/EEG geldende procedures volgt.

2. Het wettelijk kader

A. Richtlijn 93/42/EEG

Artikel 8 van Richtlijn 93/42/EEG, getiteld "Vrijwaringsclausule", bepaalt:
1. Wanneer een Lid-Staat constateert dat in artikel 4, lid 1 en lid 2, tweede streepje, bedoelde 
hulpmiddelen die naar behoren zijn geplaatst en onderhouden en gebruikt worden 
overeenkomstig hun bestemming, de gezondheid en/of de veiligheid van de patiënten, de 
gebruikers of, in voorkomend geval, andere personen in gevaar dreigen te brengen, neemt hij 
alle passende voorlopige maatregelen om deze hulpmiddelen uit de handel te nemen of om 
het in de handel brengen of het in gebruik nemen van deze hulpmiddelen te verbieden dan 
wel te beperken. De betrokken Lid-Staat stelt de Commissie onverwijld in kennis van deze 
maatregelen, onder vermelding van de redenen voor het besluit en in het bijzonder of het niet 
in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze richtlijn het gevolg is van: 
a) het niet beantwoorden aan de in artikel 3 bedoelde essentiële eisen,
b) een onjuiste toepassing van de in artikel 5 bedoelde normen, voor zover wordt gesteld dat 
ze zijn toegepast,
c) een leemte in deze normen zelf. 



2. De Commissie treedt zo spoedig mogelijk met de betrokken partijen in overleg. Wanneer 
de Commissie na dit overleg vaststelt: 
- dat de maatregel gerechtvaardigd is, deelt zij dit onverwijld mede aan de Lid-Staat die de 
maatregel heeft getroffen, en tevens aan de overige Lid-Staten. Wanneer het in lid 1 bedoelde 
besluit het gevolg is van een leemte in de normen, legt de Commissie, indien de Lid-Staat die 
de maatregel heeft getroffen voornemens is deze te handhaven, deze aangelegenheid na 
overleg met de betrokken partijen binnen twee maanden voor aan het in artikel 6 bedoelde 
Comité, en leidt zij de in artikel 6 bedoelde procedure in;
- dat de maatregel niet gerechtvaardigd is, stelt zij de Lid-Staat die de maatregel heeft 
getroffen, alsook de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde, daarvan 
onmiddellijk in kennis. 
3. Indien een hulpmiddel dat niet aan de eisen voldoet van de EG-markering is voorzien, 
neemt de bevoegde Lid-Staat passende maatregelen jegens degene die de markering heeft 
aangebracht, en doet hij hiervan mededeling aan de Commissie en aan de overige Lid-
Staten. 
4. De Commissie vergewist zich ervan dat de Lid-Staten van het verloop en de uitkomsten van 
deze procedure op de hoogte worden gehouden.

Artikel 18, getiteld "Onrechtmatig aangebrachte EG-markeringen", bepaalt:
Onverminderd artikel 8 gelden de volgende verplichtingen: 
a) wanneer een Lid-Staat constateert dat de EG-markering ten onrechte is aangebracht, moet 
de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde aan de inbreuk een einde 
maken onder de door de Lid-Staat vastgestelde voorwaarden; 
b) wanneer de inbreuk voortduurt, moet de Lid-Staat alle dienstige maatregelen treffen om 
het in de handel brengen van het betrokken produkt te beperken of te verbieden, dan wel om 
ervoor te zorgen dat het uit de handel wordt genomen overeenkomstig de procedure van 
artikel 8. 

B. Nationale wetgeving

Het toepasselijke artikel van de Duitse wet inzake medische producten (de wet inzake 
medische hulpmiddelen, zoals die op 7 augustus 2002 werd bekendgemaakt, BGBL, I blz. 
3146, als gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 29 juli 2009, BGBL, I blz. 2326) - luidt als 
volgt: 

§ 28 Procedures voor de preventie van risico's

1) De overeenkomstig deze wet bevoegde autoriteit neemt alle nodige maatregelen om de 
gezondheid en veiligheid van de patiënt, de gebruiker en andere personen te beschermen 
tegen de aan medische hulpmiddelen verbonden risico's, behoudens in die gevallen waarin
de wet op de kernenergie of een op die wet gebaseerd wetsbesluit inzake medische 
hulpmiddelen die ioniserende straling produceren of radioactieve stoffen bevatten, de 
desbetreffende bevoegde autoriteit overeenkomstige bevoegdheden toekent.



2) De bevoegde autoriteit heeft met name de bevoegdheid om maatregelen te treffen, 
waaronder de sluiting van een bedrijf of onderneming, ter afwending van een acuut gevaar 
voor de volksgezondheid, veiligheid en openbare orde. De bevoegde autoriteit kan het in de 
handel brengen, het in gebruik nemen, het toepassen of het gebruik van medische 
hulpmiddelen, alsmede de aanvang of voortzetting van klinisch onderzoek of 
doeltreffendheidsonderzoek verbieden, beperken of aan bepaalde voorwaarden onderwerpen 
of bevelen het medische hulpmiddel uit de handel te nemen of in beslag te nemen. De 
bevoegde autoriteit doet de andere bevoegde autoriteiten, de bevoegde federale autoriteit en 
het federale Ministerie voor Volksgezondheid onverwijld mededeling van een dergelijke 
maatregel.

3) Wanneer de bevoegde autoriteit vaststelt dat medische hulpmiddelen of op maat gemaakte
hulpmiddelen met EG-markering, ook al worden deze op passende wijze geïnstalleerd en 
onderhouden en overeenkomstig hun bestemming gebruikt, de gezondheid of veiligheid van 
patiënten, gebruikers of derden of hun bezittingen in gevaar dreigen te brengen, en indien zij 
op grond daarvan maatregelen neemt om het medisch hulpmiddel uit de handel te nemen, of 
het op de markt brengen daarvan te verbieden dan wel te beperken, stelt zij het federale 
Ministerie van Volksgezondheid onverwijld in kennis van deze maatregelen, onder
vermelding van de redenen voor het besluit, teneinde mogelijk te maken dat overeenkomstig
artikel 7 van Richtlijn 90/385/EEG, artikel 8 van Richtlijn 93/42/EEG of artikel 8 van 
Richtlijn 98/79/EG een vrijwaringsprocedure wordt ingeluid. Daarbij vermeldt zij in het 
bijzonder of het niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze wet het gevolg is 
van:

1. het niet beantwoorden aan de essentiële eisen, 
2. een onjuiste toepassing van geharmoniseerde normen of gemeenschappelijke technische 
specificaties, voor zover wordt gesteld dat deze zijn toegepast, of
3. een leemte in de geharmoniseerde normen of de gemeenschappelijke technische 
specificaties zelf.

4) De bevoegde autoriteit zorgt ervoor dat alle personen die aan gevaar ten gevolge van een 
medisch hulpmiddel blootgesteld zouden kunnen worden tijdig en op passende wijze van dit 
gevaar in kennis worden gesteld. Een officiële waarschuwing aan het grote publiek is 
toegestaan in die gevallen waarin een acuut gevaar bestaat en andere even doeltreffende 
maatregelen niet of niet tijdig kunnen worden genomen.

5) De maatregelen als bedoeld in artikel 14 b van Richtlijn 93/42/EEG en artikel 13 van
Richtlijn 98/79/EG worden krachtens een wetsbesluit overeenkomstig § 37, lid 6 door het 
Ministerie van Volksgezondheid genomen.

3. De feiten

Volgens de beschikbare informatie zijn de feiten als volgt:



I. Begin jaren negentig vond indiener een inhalator uit voor toepassing met beta2 
aërosolsprays bij de behandeling van acute astma-aanvallen. Voor deze uitvinding werd 
indiener patent verleend. De inhalator is bedoeld om te worden gebruikt bij de toediening van 
dosisaërosolproducten en vervangt het originele mondstuk dat samen met de aërosolspray 
wordt verkocht. Het is de enige inhalator die kan worden gebruikt als de patiënt zich in 
liggende houding bevindt (hetgeen van belang is bij bedlegerige patiënten en patiënten met 
chronische obstructieve longaandoeningen). De inhalator is door zijn ontwerp veel 
doeltreffender dan het originele mondstuk en zorgt ervoor, zo blijkt uit onderzoek van dr. 
Köhler, dat het medicijn de longen veel beter bereikt. Voor het product is indiener een 
innovatieprijs van het Hans Sauer Instituut toegekend. Bovendien stelt indiener, en de 
statistieken van verzekeraars bevestigen dit, dat deze uitvinding de kosten van de 
behandeling van rond de 30 miljoen astmapatiënten in Europa drastisch zou verlagen.

Verder stelt indiener het volgende:
 Het product is met tussenpozen in Duitsland sinds 1996 verkocht.
 Er zijn meer dan 30 000 exemplaren van verkocht en er is berekend dat het product meer 

dan 199 miljoen keer door astmapatiënten is gebruikt. Het is de enige inhalator die door 
de astmapatiënt kan worden gebruikt terwijl hij ligt (70% van de astma-aanvallen vindt 
plaats tijdens de slaap). 

 Het product draagt een EG-markering en is erkend als medisch hulpmiddel klasse I, 
classificaties die beide nooit zijn ingetrokken. 

 Er zijn geen gegevens bekend van problemen bij patiënten ten gevolge van het gebruik 
van dit hulpmiddel.

 Het Duitse Instituut voor documentatie en informatie over medicijnen (DIMDI) dat een 
registratie bijhoudt van producten of medicijnen die problemen zouden kunnen 
opleveren heeft dit product nooit in zijn register opgenomen.

 Dit product is als medisch hulpmiddel klasse I vergelijkbaar met een injectienaald in 
zoverre dat het gaat om een product dat bestemd is voor het toedienen van medicijnen. 
Het wordt leeg verkocht en wordt gebruikt voor de toediening van een nauwkeurige 
dosis van het medicijn dat in de aërosolspray zit. Maar anders dan bij een injectienaald, 
waarbij de dosering afhankelijk is van menselijke handelingen, wordt bij een 
dosisaërosolspray altijd dezelfde dosering gegeven.

 Een verzekeringsmaatschappij die in het kader van een langetermijnonderzoek de 
inhalators beschikbaar stelde aan bij haar verzekerde astmapatiënten heeft verklaard dat 
een afname van de hoeveelheid gebruikt medicijn leidde tot besparingen en dat tevens 
de kosten ten gevolge van de behandeling van de bijwerkingen van het gebruik van 
aërosolsprays (bijvoorbeeld infecties) waren gedaald. Het feit dat de verzekeraar de 
inhalator niet langer aan zijn patiënten kan verstrekken leidt tot financiële schade.

 30 miljoen astmapatiënten hebben baat bij deze nieuwe technologie.
 De mogelijke effecten van het product op ziektekostenverzekeringsstelsels zijn 

aanzienlijk vanwege het feit dat een afname van het medicijngebruik door 
astmapatiënten en dalende behandelingskosten kunnen leiden tot enorme 
kostenbesparingen. 



Het product werd aanvankelijk gefabriceerd door Primed Halberstadt GmbH (Sachsen-
Anhalt) en werd vanaf 1996 als EG-gecertificeerd medisch hulpmiddel klasse I door de firma 
Broncho-Air medizintechnik uit Martinsried (Beieren) verkocht onder de naam "Inhaler 
Broncho-Air".

In mei 1996 verzocht de overheid van Oberbayern de regionale commissie van Magdeburg 
(Sachsen-Anhalt) inzake de "Inhaler Broncho-Air" een conformiteitsbeoordeling uit te 
voeren.

Op 12 december 1996 deelde de verantwoordelijke autoriteit, het Ministerie van 
Volksgezondheid van Sachsen-Anhalt, mee dat zij na een bezoek aan het bedrijf en 
bestudering van alle informatie tot de conclusie was gekomen dat het product aan alle 
wettelijke vereisten voor erkenning als medisch hulpmiddel klasse I voldeed. In dezelfde 
brief vroeg het Ministerie van Volksgezondheid van Sachsen-Anhalt de Beierse minister van 
volksgezondheid waarom de bevoegde autoriteit van Oberbayern de opdracht had gekregen 
maatregelen te nemen tegen het in de handel brengen van de inhalators. De Beierse 
autoriteiten hadden te horen gekregen dat de "Inhaler Broncho-Air" de EG-markering droeg 
en dat zij, als zij bezwaren hadden, een onderzoek naar de veiligheid van het product moesten 
uitvoeren overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 93/42/EEG van 14 juni 1993 betreffende 
medische hulpmiddelen.

In december 1996 gaf de regering van Sachsen-Anhalt op instigatie van de regering van 
Oberbayern het bevel de inhalators uit de handel te nemen (verkoopverbod).

Op 23 september 1997 vaardigden de autoriteiten van Sachsen-Anhalt een verbod uit op het 
in de handel brengen van het hulpmiddel. Het Duitse federale Ministerie van 
Volksgezondheid leidde een vrijwaringsprocedure krachtens artikel 8 van Richtlijn
93/42/EEG in en stelde de Europese Commissie hiervan op 13 december 1997 in kennis. De 
Duitse overheid ontving hierop nooit een officieel antwoord en nam daarom aan dat de 
Commissie met het verbod akkoord ging. 

In de tussentijd verklaarde de verkooponderneming het product uit de handel te zullen 
nemen. De algemeen directeur van de verkooponderneming4 verklaarde onder druk van de 
Beierse autoriteiten het product niet in de handel te zullen brengen tot er meer klinische 
gegevens beschikbaar zouden zijn. De Commissie nam op grond daarvan blijkbaar aan dat er 
geen noodzaak meer bestond de vrijwaringsprocedure voort te zetten. De Commissie deelde 
echter nooit formeel mee dat de procedure was beëindigd met als gevolg dat het erop lijkt dat 
de procedure die in 1997 werd ingeleid (hierna: de procedure 1997) nog steeds hangende is.

II. In 2002 nam atmed AG (Beieren) de productie en het op de markt brengen van de 
inhalator, nu onder de naam "effecto", over. Het product werd vanaf 2003 in de handel 
gebracht met de EG-markering medisch hulpmiddel klasse I. Deze certificering is nooit 
ingetrokken.

                                               
4 Hoewel dat eigenlijk op de weg van de fabrikant lag.



Op 18 mei 2005 vaardigde de regering van Oberbayern krachtens artikel 28, lid 1 en lid 2 van 
de wet op de medische hulpmiddelen een verbod uit op de verkoop van en het adverteren 
voor de inhalator, waarop alle "effecto"-inhalators uit de handel moesten worden genomen. 

Indiener spande hierop (vanaf 12 november 2008) voor de Duitse administratieve 
rechtbanken verschillende gerechtelijke procedures aan. Hoewel indiener het Bayerisches
Verwaltungsgericht München (administratieve rechtbank voor zaken in eerste aanleg) 
verzocht bij het Hof van Justitie een verzoek om een prejudiciële beslissing in te dienen, 
voldeed deze rechtbank niet aan dat verzoek, omdat zij van mening was dat een prejudiciële 
beslissing niet nodig was. De rechtbank lijkt dit te hebben besloten naar aanleiding van een 
brief van de heer Zourek, directeur-generaal van de Europese Commissie, van 22 februari 
2007 waarin deze aan de Duitse rechter meedeelde dat in het kader van de 
vrijwaringsprocedure partijen spoedig zouden worden gehoord.

Uit de beschikbare stukken blijkt dat het federale ministerie de Commissie niet formeel in 
kennis heeft gesteld van de krachtens artikel 8 van Richtlijn 93/42/EEG genomen 
maatregelen. Het ministerie ging er vanuit dat het verkoopverbod van 18 mei 2005 
betrekking had op hetzelfde product als het verkoopverbod van september 1997. Slechts de 
naam van het product en de naam van de producent waren anders. Omdat de Duitse 
autoriteiten nooit een officieel antwoord van de Commissie hadden ontvangen inzake de 
procedure 1997, namen ze waarschijnlijk aan dat de Commissie akkoord was met het verbod 
op de inhalator, maar hoe dan ook had de Commissie op enigerlei wijze een standpunt over 
deze kwestie moeten innemen. Dat heeft zij echter verzuimd. De Duitse autoriteiten deelden 
in antwoord op een vraag van de Commissie mee dat het verbod op de verkoop van de 
inhalator van 18 mei 2005 gebaseerd was op het eerste verkoopverbod uit 1997 en dat er op 
grond daarvan geen reden was een nieuwe procedure te initiëren.

In januari en augustus 2006 stelde indiener de diensten van de Commissie echter in kennis 
van het tweede verkoopverbod, dit met het oog op het instellen van een inbeukprocedure 
tegen Duitsland op grond van het feit dat de Commissie niet voldoende was geïnformeerd en 
de veiligheid van het product niet was getoetst, een en ander in strijd met artikel 8 van 
Richtlijn 93/42/EEG.

De diensten van de Commissie namen daarop contact op met zowel indiener als de Duitse 
autoriteiten. Bij nota's van 11 juli 2007, 18 juli 2007 en 16 augustus 2007 gaf de Commissie 
de Duitse autoriteiten en indiener uitleg over haar standpunt. De Commissie overwoog dat er 
onvoldoende bewijs was dat de inhalator voldeed aan de essentiële eisen van artikel 3 en 
bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG. De Commissie achtte verdere klinische gegevens over de 
bijwerkingen van het product noodzakelijk. Deze gegevens mochten aangeleverd worden 
hetzij op basis van informatie uit de relevante wetenschappelijke literatuur, hetzij op basis 
van klinisch onderzoek. Ten slotte kwam de Commissie tot de conclusie dat een nieuw 
onderzoek naar de veiligheid van het product niet noodzakelijk was omdat op deze zaak 
artikel 18 en niet artikel 8 van Richtlijn 93/42/EEG van toepassing was.

III. In de maanden daarop spande de Commissie zich in om het contact tussen indiener en de 
Duitse autoriteiten te vergemakkelijken. Ten gevolge daarvan vond op 29 augustus 2007 een 



eerste ontmoeting plaats tussen indiener en het federale instituut voor geneesmiddelen en 
medische hulpmiddelen (BfArM) om te bepalen welke wetenschappelijke gegevens er nog 
ontbraken. Indiener verstrekte risicoanalyses, klinische beoordelingen en volledige informatie 
over het product met betrekking tot de eisen waaraan medische hulpmiddelen zijn 
onderworpen. De Commissie deelde bij brief van 18 augustus 2007 mee dat er 
mogelijkerwijs nog meer aanvullende klinische gegevens moesten worden aangeleverd. Het 
BfArM ging niet akkoord met de door indiener aangeleverde gegevens en vroeg om klinisch 
onderzoek en ging er daarbij kennelijk vanuit dat het hulpmiddel een nieuw medicijn was en 
geen hulpmiddel voor de toediening van een medicijn.
Na verdere contacten in november 2007 vond op 27 januari 2008 een tweede ontmoeting 
plaats tussen indiener en het BfArM. Tijdens dit wetenschappelijk onderhoud zette het 
BfArM uiteen wat voor klinische studies het verder nog verlangde. Indiener was bereid deze 
informatie aan te leveren en leverde ook inderdaad de voor medische hulpmiddelen vereiste 
gegevens aan en was daarnaast bereid klinisch onderzoek uit te voeren, mits zijn product 
beschouwd zou worden als medisch hulpmiddel, en niet als medicijn. Daarop werden met 
betrekking tot het hulpmiddel, en los van de toe te dienen dosering, voldoende gegevens 
overgelegd.

IV. Vervolgens stuurde de heer Kriessl-Dörfler, lid van het Europees Parlement, brieven naar 
de heer Barroso, voorzitter van de Commissie, de heer Verheugen, toenmalig vicevoorzitter 
van de Commissie, en leden van diens kabinet, de heer Zourek, directeur-generaal, en andere 
ambtenaren van de Commissie. De heer Klein richtte tevens een schrijven aan OLAF, dat op 
15 april 2008 besloot in deze kwestie geen zaak te openen. OLAF stuurde de klacht door naar 
het Bureau voor onderzoek in disciplinaire zaken van de Commissie (IDOC). Na een verzoek 
van atmed AG om een update over de zaak weigerde IDOC informatie te verstrekken en 
wees de klacht uiteindelijk af. Vervolgens is over OLAF en IDOC een klacht ingediend bij de 
Ombudsman (reg. nr. 0452/2010/BEH).

4. Beoordeling

I. Op basis van de beschikbare informatie kunnen de volgende problemen worden 
vastgesteld:

a) Met betrekking tot de procedure 1997 

Indiener stelt dat de Europese Commissie in het kader van de procedure 1997 niet 
overeenkomstig het Europees recht heeft gehandeld door te verzuimen hoorzittingen met 
deskundigen te houden en haar bevindingen vervolgens mede te delen, zoals zij krachtens 
artikel 8 van Richtlijn 93/42/EEG gehouden was te doen, met als gevolg dat het 
verkoopverbod nog steeds van kracht is. De procedure staat derhalve nog steeds open. Het 
feit dat de Europese Commissie niet conform EU-recht heeft gehandeld heeft ertoe geleid dat 
Klein over geen enkel rechtsmiddel kon beschikken en dat is nog steeds het geval. Het bureau 
voor de veiligheid en gezondheid op het werk van Sachsen-Anhalt heeft er voorlopig van 
afgezien een klacht in te dienen tegen het aan de "Inhaler Broncho-Air" opgelegde 
verkoopverbod vanwege het feit dat geen beroep kan worden ingesteld totdat de bevindingen 
van de Commissie zijn ontvangen.



De Commissie van haar kant geeft toe dat zij in deze procedure nooit heeft geantwoord 
omdat de verkooporganisatie stelde dat het product pas na nader onderzoek op de markt zou 
worden gebracht. Maar omdat deze bewering van de verkooporganisatie geen juridische 
status had, stelden de Duitse autoriteiten in 1997 de Commissie officieel in kennis van het 
verkoopverbod, waarmee de vrijwaringsprocedure werd ingeleid. 

Krachtens artikel 8 van Richtlijn 93/42/EEG kan een lidstaat onder meer de verkoop van een 
hulpmiddel verbieden als dat hulpmiddel de gezondheid en/of de veiligheid van patiënten, 
gebruikers of, in voorkomend geval, andere personen in gevaar dreigt te brengen. In een 
dergelijk geval dient de lidstaat een onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van het 
product en de Commissie daarvan onverwijld in kennis te stellen. De Commissie dient 
vervolgens met partijen in overleg te treden en de andere partijen van haar bevindingen in 
kennis te stellen. 

Uit de beschikbare documenten blijkt dat de Commissie met betrokken partijen nooit overleg 
heeft gevoerd. De Commissie was, ongeacht of zij het verkoopverbod gerechtvaardigd achtte 
of niet, verplicht de betrokken partijen en de lidstaten van haar standpunt in kennis te stellen. 
Deze verplichting staat los van eventuele door partijen genomen stappen. Ten gevolge 
daarvan is de procedure 1997 nog steeds niet afgerond en maakt de Commissie inbreuk op 
het Gemeenschapsrecht.

b) Met betrekking tot de procedure 2005 

Na het tweede verkoopverbod van 18 mei 2005, gericht tegen the "effecto", hebben de Duitse 
autoriteiten geen vrijwaringsprocedure ingeleid. Indiener verzoekt de Commissie zich hard te 
maken voor een nieuwe procedure krachtens de vrijwaringsclausule van artikel 8 van 
Richtlijn 93/42/EEG.

De Commissie weigert dit omdat zij van mening is dat niet artikel 8 van toepassing is, maar 
artikel 18 van Richtlijn 93/42/EEG. Aan het bevel van 18 mei 2005 ligt ten grondslag dat de 
inhalator ab initio niet voldoet aan de essentiële eisen van bijlage I van Richtlijn 93/42/EEG, 
zodat het niet voor een EG-markering in aanmerking had mogen komen. Zoals hierboven 
reeds vermeld was aan alle wettelijke vereisten voor erkenning en classificatie als medisch 
hulpmiddel klasse I voldaan en is de markering om die reden nooit ingetrokken.

Indiener stelt dat hij aan de verplichting relevante gegevens aan te leveren heeft voldaan en 
dat het verzoek van de Duitse autoriteiten om nadere informatie, met name gezien de 
uitspraak in zaak C-6/05 Medipac-Kazantzidis5, niet in overeenstemming is met het bepaalde 
in Richtlijn 93/42/EEG. 

                                               
5 Zaak C-6/05 Medipac - Kazantzidis Jurispr. 2007 blz. I-4557, par. 55.



Het lijkt onduidelijk of Richtlijn 93/42/EEG aan personen in de positie van indiener een 
dergelijke bewijslast oplegt. Het is duidelijk dat die vraag uitsluitend door het Hof van 
Justitie kan worden beantwoord.

Desalniettemin moet er op gewezen worden dat, wat ook de reden voor de Duitse autoriteiten 
voor het nemen van deze maatregel is geweest, de maatregel bestond in een verbod op het op 
de markt brengen van de inhalator. Ook indien artikel 18 van toepassing zou zijn geweest, 
geldt dat onder b van dat artikel verwezen wordt naar artikel 8 van de richtlijn. Gevolg 
daarvan is dat, ook indien artikel 18 van toepassing zou zijn geweest, op de lidstaat de 
verplichting berustte een vrijwaringsprocedure in te leiden en de Commissie hiervan in 
kennis te stellen. De Commissie had op haar beurt de verplichting partijen te raadplegen en 
hen van haar bevindingen in kennis te stellen.

Bovendien stelt artikel 8, lid 3 van Richtlijn 93/42/EEG het uitdrukkelijke vereiste dat de 
Commissie ingelicht dient te worden wanneer een lidstaat een maatregel neemt jegens degene 
die een EG-markering heeft aangebracht op een hulpmiddel terwijl dat hulpmiddel niet aan 
de aan een dergelijke markering gestelde eisen voldoet. De Commissie stelt hetzelfde in haar 
brief van 18 juli 2007 aan indiener.

Om deze redenen is het feit dat de bevoegde Duitse (federale) autoriteiten de Commissie niet 
over het bevel van de regering van Oberbayern van 18 mei 2005 hebben ingelicht in strijd 
met de richtlijn.

5. Conclusie

De stelling van indiener dat zijn uitvinding voordelen biedt aan 30 miljoen astmapatiënten in 
Europa en enorme besparingen kan opleveren voor ziekteverzekeraars en 
ziektekostenstelsels6 buiten beschouwing gelaten, is dit debacle van dien aard dat er voor 
indiener geen rechtsmiddelen openstaan. Ondanks de verzekering van het Hof van Justitie dat 
het EU-recht een volledig stelsel van rechtsbescherming in het leven heeft geroepen, staat er 
voor indiener geen enkel rechtsmiddel open: zijn poging om de Duitse rechters ervan te 
overtuigen de zaak naar het Hof van Justitie te verwijzen is gedwarsboomd en hij kan zijn 
zaak tegen de Commissie evenmin laten onderwerpen aan rechterlijke toetsing omdat de 
Commissie geen besluit heeft genomen dat voor rechterlijke toetsing vatbaar is. Ook zijn 
verzoekschrift aan het Duits Parlement heeft niet tot succes geleid, omdat dat parlement zijn 
verzoekschrift zonder opgaaf van redenen heeft afgewezen. Een klacht aan OLAF resulteerde 
in een verwijzing naar het Bureau voor onderzoek in disciplinaire zaken van de Commissie 
(IDOC), dat op geen van de klachten van indiener antwoord heeft gegeven. Een klacht aan 
het Europees Hof voor de mensenrechten werd geseponeerd. Naar aanleiding van het 
verzoekschrift van indiener aan het Europees Parlement heeft de Juridische Dienst de 
Commissie verzoekschriften terecht medegedeeld dat er voor het Parlement geen 

                                               
6 Volgens een Duitse verzekeraar kost een astmapatiënt gemiddeld (medische kosten en behandelingskosten) 
ongeveer € 2 600 per jaar. De uitvinding van indiener zou een besparing van tussen de € 700 and € 1 040 per 
astmapatiënt kunnen opleveren. Omgerekend naar 1 miljoen astmapatiënten houdt dat een besparing van € 700 
miljoen tot € 1 040 miljoen per jaar in.



mogelijkheid bestond tegen de Commissie een beroep wegens nalaten aanhangig te maken. 
Gedurende al die tijd kon indiener zijn product niet verkopen en inmiddels zijn zijn patenten 
verlopen. Ook op de internationale markt is indiener geblokkeerd, omdat hij zijn uitvinding 
binnen de EU niet in de handel mag brengen. Maar hij vecht door: hij heeft een klacht 
ingediend bij de Europese Ombudsman en staat inmiddels in de belangstelling van pers en 
televisie (de Oostenrijkse televisiezender OTV heeft over deze zaak onlangs een programma
uitgezonden). 

Het oude beginsel ubi jus, ibi remedium zou moeten gelden, maar het is moeilijk te zien waar 
indiener zijn recht kan halen. De Commissie juridische zaken, als parlementaire commissie 
die verantwoordelijk is inzake de toepassing van het Gemeenschapsrecht, voelt zich moreel 
verplicht deze uiterst betreurenswaardige situatie aan te pakken.

Op grond van de procedure van artikel 8 van Richtlijn 93/42/EEG, de zogeheten 
vrijwaringsclausule, dient de Commissie zo spoedig mogelijk met de betrokken partijen in 
overleg te treden en hen er onverwijld van in kennis te stellen of de maatregel (in casu het 
terugroepen van het product) al dan niet gerechtvaardigd is. In onderhavig geval is dat nooit 
gebeurd, hoewel de procedure al in 1997 was gestart. Deze handelwijze is volstrekt is strijd 
met de verplichtingen die krachtens de richtlijn op de Commissie rusten en heeft ervoor 
gezorgd dat de Duitse autoriteiten (waaronder de rechterlijke instanties) niet in staat waren 
deze zaak af te ronden. Het is tevens een schending van alle beginselen van eerlijke 
rechtspleging omdat indiener van geen enkel rechtsmiddel gebruik kon maken en daardoor in 
een situatie van volledige rechtsonzekerheid kwam te verkeren. De Commissie dient te 
fungeren als hoedster van de Verdragen en als verdedigster van het Gemeenschapsrecht. Het 
is een zwaar understatement te zeggen dat de Commissie zich aan deze verplichting heeft 
onttrokken. Om het duidelijker te stellen: nu er voor indiener geen rechtsmiddelen lijken 
open te staan, is hij het slachtoffer van een flagrante schending van het Gemeenschapsrecht 
door de Commissie en het slachtoffer van een even ernstig falen van deze instelling om aan 
de verplichtingen die krachtens de wet op haar rusten te voldoen. De Commissie is ervoor 
verantwoordelijk dat het recht van de Europese Unie wordt geëerbiedigd, maar hoe kunnen 
wij van de burgers van de Unie verwachten dat zij zich aan de wet houden als deze instelling, 
die geacht wordt de hoedster van de Verdragen te zijn, zo'n vreselijk slecht voorbeeld geeft?

Voorgesteld wordt dat de Commissie juridische zaken de Commissie verzoekschriften op de 
hoogte stelt van haar bevindingen en die commissie daarbij de aanbeveling doet de bevoegde 
commissaris onmiddellijk te verzoeken voor haar te verschijnen om aan het Parlement 
verantwoording af te leggen over de handelwijze van de Commissie, over hoe deze situatie 
heeft kunnen ontstaan en op welke wijze de Commissie denkt deze kwestie op te lossen. Dat 
is belangrijk teneinde de Commissie in de gelegenheid te stellen de op haar rustende 
verdenking dat zij in deze zaak niet zorgvuldig heeft gehandeld, weg te nemen. Gezien de 
door dit verzoekschrift opgeworpen vragen van algemeen belang, stelt de commissie voor 
dat, mocht de Commissie er in onvoldoende mate in slagen verantwoording af te leggen, de 
Commissie verzoekschriften een tijdelijke enquêtecommissie in het leven roept.


