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Pismo skierowane przez Klausa-Heinera Lehnego, przewodniczącego Komisji Prawnej, do 
Erminii Mazzoni, przewodniczącej Komisji Petycji

Tłumaczenie

Dotyczy: Petycji 0473/2008 złożonej przez Christopha Kleina

Szanowna Pani!

W związku z Pani pismem z dnia 24 marca 2010 r., w którym zwróciła się Pani o wydanie opinii 
w sprawie ww. petycji, Komisja Prawna starannie przeanalizowała sprawę (zob. załącznik do 
niniejszego pisma) i na podstawie obowiązującego prawa dokonała następujących ustaleń oraz 
przekazuje następujące zalecenia.

Z dostępnych dokumentów wynika, że od 1997 r. Komisja w rażący sposób odmawia składającemu 
petycję udzielenia ochrony prawnej. Jako że Komisja nigdy nie przeprowadziła do końca, 
a prawdopodobnie nawet rzetelnie nie wszczęła procedury ochronnej przewidzianej w dyrektywie 
93/42/EWG, nie wydała w sprawie składającego petycję decyzji, którą mógłby on zaskarżyć do 
Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto niemiecki sąd, do którego wniesiono sprawę, zrezygnował 
z wniesienia pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości, gdyż ówczesny dyrektor 
generalny Komisji Heinz Zourek skierował doń pismo, w którym powiadomił, że toczy się 
procedura ochronna, przy czym należy pamiętać, że procedury tej nigdy nie zakończono.

Często określa się Komisję mianem „strażniczki traktatów”. W istocie, art. 17 TUE stwierdza, że 
„czuwa ona nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmowanych przez instytucje na ich 
podstawie. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości”. W tym 
przypadku wydaje się, że Komisja umyślnie działała z lekceważeniem prawa Unii, co spowodowało 
uniemożliwienie składającemu petycję dostępu do sądu. Należy zauważyć, że art. 47 Karty praw 
podstawowych, która zgodnie z art. 6 TUE ma tę samą moc prawną co traktaty, stwierdza, iż każdy, 
kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma prawo do 
skutecznego środka prawnego przed sądem oraz do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego 
sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy 
ustawy. Paremia ubi jus, ibi remedium powinna stosować się również na szczeblu unijnym, 
a Trybunał Sprawiedliwości w istocie stwierdzał w spójnym orzecznictwie, że traktat ustanowił 
kompletny system środków prawnych i procedur, które mają na celu zapewnienie kontroli sądowej 
i legalności aktów instytucji1. Nie doprowadzając procedury ochronnej do końca, Komisja sprawiła, 
że składający petycję został pozbawiony dostępu do ww. „kompletnego systemu środków”.

Nie znaczy to, że składający petycję nie dołożył wszelkich starań w celu uzyskania ochrony prawnej 
(przed sądami niemieckimi, rzecznikiem praw obywatelskim, Trybunałem Praw Człowieka itp.), 
lecz bez skutku. Komisja nie może stać ponad prawem.

Nie ulega wątpliwości, że w rozpatrywanej sprawie składający petycję przedstawia uargumentowane 

                                               
1 Zobacz np. sprawę C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores przeciwko Radzie Rec. 2002, s. I-6677.
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zarzuty, że naruszono jego podstawowe prawo własności z art. 7 Karty, gdyż pozbawiono go praw 
własności intelektualnej. Ponadto składający petycję ma inne roszczenia o odszkodowanie, które 
mógłby zgłosić w sądzie.

Co więcej, wydaje się, że Komisja wyraźnie naruszyła prawo do dobrej administracji z art. 41 
Karty1.

Sytuację pogarsza fakt, że niesprawiedliwość wyrządzona składającemu petycję spowodowała zakaz 
sprzedaży określonego produktu od 1997 r., który wświetle przekonującej argumentacji poprawiłby 
jakość życia ok. 30 mln osób cierpiących na astmę i przyniósł olbrzymie oszczędności w systemach 
ubezpieczeń zdrowotnych w Europie.

Jest oczywiste, że sam Parlament nie dysponuje środkami dochodzenia ochrony prawnej. Jednak
w traktacie wyraźnie stwierdzono, że Komisja odpowiada przed Parlamentem.

W związku z powyższym Komisja Prawna zaleca, żeby Komisja Petycji wezwała właściwego 
członka Komisji do niezwłocznego stawienia się na jej posiedzeniu, żeby (a) udzielić 
wyczerpujących, rzetelnych i precyzyjnych wyjaśnień w sprawie działań Komisji oraz (b) wyjaśnić, 
jakie Komisja zamierza podjąć działania, aby umożliwić składającemu petycję dochodzenie swoich 
praw. Jeżeli wyjaśnienia komisarza nie zadowolą Komisji Petycji, Komisja Prawna zaznacza, że art. 
226 TFUE przewiduje powołanie tymczasowej komisji śledczej.

Komisja Prawna przyjęła2 tę opinię jednogłośnie przy 23 głosach „za”, braku głosów „przeciw”
i braku głosów wstrzymujących się.

(Formuła grzecznościowa i podpis)

                                               
1 1. Każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym terminie przez 
instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii.
2. Prawo to obejmuje:
a) prawo każdego do bycia wysłuchanym, zanim zostaną podjęte indywidualne środki mogące negatywnie wpłynąć 
na jego sytuację,
b) prawo każdego do dostępu do akt jego sprawy, przy poszanowaniu uprawnionych interesów poufności oraz 
tajemnicy zawodowej i handlowej,
c) obowiązek administracji uzasadniania swoich decyzji.
3. Każdy ma prawo domagania się od Unii naprawienia, zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw Państw 
Członkowskich, szkody wyrządzonej przez instytucje lub ich pracowników przy wykonywaniu ich funkcji.
4. (...)
2 W ostatecznym głosowaniu uczestniczyli: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Luigi Berlinguer 
(wiceprzewodniczący), Raffaele Baldassarre (wiceprzewodniczący), Evelyn Regner (wiceprzewodnicząca), 
Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), 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.
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Załącznik do pisma Komisji Prawnej w sprawie petycji nr 0473/2008 złożonej przez 
Christopha Kleina, prezesa zarządu atmed AG

Przedmiot: Petycja nr 0473/2008 złożona przez Christopha Kleina, prezesa zarządu 
atmed AG 

1. Kontekst

Komisja Petycji zwróciła się do Komisji Prawnej o wydanie opinii w sprawie petycji 
nr 0473/2008 złożonej przez Christopha Kleina, prezesa zarządu atmed AG (Bawaria), spółki 
akcyjnej prawa niemieckiego. Składający petycję zasadniczo twierdzi, że odbiera mu się prawo 
do skutecznej ochrony prawnej, gdyż: 

 Komisja Europejska nie przeprowadziła przesłuchań i nie ogłosiła swoich ustaleń
w procedurze wszczętej w 1997 r. zgodnie z klauzulą ochronną z art. 8 dyrektywy 
93/42/EWG oraz

 po wydaniu decyzji władz niemieckich w maju 2005 r. Komisja Europejska nie nalegała na 
przeprowadzenie nowej procedury na podstawie klauzuli ochronnej z art. 8 dyrektywy 
93/42/EWG.

Skarżący zwrócił się w petycji o podjęcie działań w celu zapewnienia, że Komisja przeprowadzi 
procedury na podstawie klauzuli ochronnej z art. 8 dyrektywy 93/42/EWG w odniesieniu do 
dwóch zakazów sprzedaży wydanych w Niemczech (w 1997 i 2005 r.).

2. Ramy prawne

A. Dyrektywa 93/42/EWG

Artykuł 8 dyrektywy 93/42/EWG zatytułowany „Klauzula ochronna” brzmi następująco:
1. W przypadku gdy Państwo Członkowskie stwierdzi, że wyroby określone w art. 4 ust. 1 i 2 tiret 
drugie mimo prawidłowej instalacji, utrzymywania i stosowania zgodnie z przewidzianym 
zastosowaniem mogą zagrażać zdrowiu i/lub bezpieczeństwu pacjentów, użytkowników lub, gdzie 
stosowne, innych osób, podejmie wszelkie właściwe środki tymczasowe w celu wycofania takich 
wyrobów z obrotu, zakazania lub ograniczenia wprowadzania ich do obrotu lub używania. Dane 
Państwo Członkowskie niezwłocznie zawiadamia Komisję o wszelkich takich środkach, 
wskazując powody swojej decyzji oraz, w szczególności, wskazując czy niezgodność z niniejszą 
dyrektywą jest spowodowana: 
a) niespełnieniem wymogów zasadniczych określonych w art. 3; 
b) nieprawidłowym stosowaniem norm określonych w art. 5, w zakresie w jakim normy te były 
stosowane; 
c) nieprawidłowościami samych norm. 
2. Komisja skonsultuje się z zainteresowanymi stronami w możliwie najkrótszym czasie. Jeżeli po 
takiej konsultacji Komisja stwierdzi, że: 
- środki są uzasadnione, niezwłocznie informuje o tym Państwo Członkowskie, które podjęło 
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inicjatywę oraz inne Państwa Członkowskie; jeżeli decyzja określona w ust. 1 przypisywana jest 
nieprawidłowościom istniejącym w samych normach, wówczas Komisja po skonsultowaniu się
z zainteresowanymi stronami w terminie dwóch miesięcy przekazuje sprawę Komitetowi 
określonemu w art. 6 ust. 1, jeżeli Państwo Członkowskie, które podjęło decyzję, zamierza ją 
utrzymać i wszczyna postępowanie określone w art. 6, 
- środki są nieuzasadnione, wówczas powiadamia o tym niezwłocznie to Państwo Członkowskie, 
które podjęło inicjatywę oraz wytwórcę lub jego upoważnionego przedstawiciela z siedzibą we 
Wspólnocie. 
3. W przypadku, gdy wyrób niezgodny z wymogami nosi oznakowanie CE, właściwe Państwo 
Członkowskie podejmuje odpowiednie działania przeciw temu, kto umieścił oznakowanie oraz 
informuje o tym Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie. 
4. Komisja zapewnia, by Państwa Członkowskie były informowane o postępach i wyniku tej 
procedury.

Artykuł 18 zatytułowany „Bezzasadne umieszczenie oznakowania CE” brzmi następująco:
Bez uszczerbku dla art. 8: 
a) w przypadku gdy Państwo Członkowskie ustali, że oznakowanie CE zostało umieszczone 
bezprawnie, wytwórca lub jego upoważniony przedstawiciel z siedzibą we Wspólnocie, jest 
zobowiązany do zaprzestania naruszeń na warunkach nałożonych przez Państwo Członkowskie; 
b) w przypadku, dalszego braku zgodności, Państwo Członkowskie podejmie wszelkie właściwe 
środki w celu ograniczenia lub zakazania wprowadzania do obrotu przedmiotowego produktu 
lub w celu zapewnienia jego wycofania z rynku, zgodnie z procedurą określoną w art. 8. 

B. Prawo krajowe

Odpowiedni przepis niemieckiego prawa regulującego produkty medyczne (ustawa o wyrobach 
medycznych w wersji opublikowanej 7 sierpnia 2002 r., BGBL, I, s. 3146, zmieniona art. 6 
ustawy z 29 lipca 2009 r., BGBL, I s. 2326) brzmi następująco: 

§ 28 Procedury ochrony przed ryzykiem

(1) Organ właściwy na podstawie niniejszej ustawy podejmuje wszelkie działania niezbędne do 
ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa pacjenta, użytkowników i innych osób od zagrożeń 
spowodowanych przez wyroby medyczne, chyba że ustawa o energii atomowej lub 
rozporządzenie wydane na jej podstawie, które dotyczą wyrobów medycznych emitujących 
promieniowanie jonizujące lub zawierają substancje radioaktywne, przewidują odpowiednie 
uprawnienia dla odpowiedniego organu właściwego.

(2) Organ właściwy może w szczególności wydawać nakazy, w tym odnoszące się do zamknięcia 
przedsiębiorstwa lub urządzenia, jeżeli zajdzie konieczność ochrony przed bliskim zagrożeniem 
dla zdrowia publicznego, bezpieczeństwa lub porządku. Może zakazać, ograniczyć lub uzależnić 
od określonych warunków wprowadzanie do obrotu, wykorzystywanie i stosowanie wyrobów 
medycznych, a także rozpoczęcie lub dalsze prowadzenie badań klinicznych lub oceny 
skuteczności, lub też zarządzić wycofanie lub zajęcie wyrobu medycznego. Organ właściwy 
powiadamia inne właściwe organy w Niemczech, właściwy federalny organ zwierzchni oraz 
federalne ministerstwo zdrowia.
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(3) Jeżeli organ właściwy stwierdzi, że wyrób medyczny lub wyrób wykonany na zamówienie
z oznaczeniem CE może zagrozić zdrowiu lub bezpieczeństwu pacjentów, użytkowników lub osób 
trzecich czy też ich własności, nawet jeżeli je należycie zainstalowano, utrzymywano lub 
stosowano zgodnie z wyznaczonym celem, oraz jeżeli organ właściwy przyjmie z tego powodu 
środki w celu wycofania tego wyrobu medycznego z rynku lub zakazania czy też ograniczenia 
wprowadzania go do obrotu lub stosowania, powiadamia on federalne ministerstwo zdrowia
w celu zastosowania klauzuli ochronnej z art. 7 dyrektywy 90/385/EWG, art. 8 dyrektywy 
93/42/EWG lub art. 8 dyrektywy 98/79/WE, podając uzasadnienie. W uzasadnieniu podaje się
w szczególności, czy naruszenie przepisów niniejszej ustawy wynika z:

1. niewypełnienia zasadniczych wymogów, 
2. niewłaściwego stosowania zharmonizowanych standardów lub wspólnych specyfikacji 
technicznych, o ile stwierdzono ich zastosowanie,
3. niewłaściwego zastosowania zharmonizowanych standardów lub wspólnych specyfikacji 
technicznych.

(4) Organ właściwy może nakazać niezwłoczne i odpowiednie powiadomienie
o niebezpieczeństwie wszystkich osób, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo 
wynikające z wyrobu medycznego. Można wydać oficjalne ostrzeżenie publiczne o bliskim 
zagrożeniu, w przypadku gdy nie można podjąć lub nie można podjąć we właściwym czasie 
innych, równie skutecznych środków.

(5) Środki, o których mowa w art. 14b dyrektywy 93/42/EWG i art. 13 dyrektywy 98/79/WE, 
podejmuje federalne ministerstwo zdrowia w drodze zarządzania zgodnie z § 37 ust. 6.

3. Stan faktyczny

W świetle dostępnej dokumentacji okoliczności faktyczne przedstawiają się następująco.

I. Na początku lat dziewięćdziesiątych składający petycję wynalazł inhalator stosowany ze 
sprejem w aerozolu beta2 w leczeniu astmy i na ten wynalazek uzyskał patent. Inhalator ma na 
celu podawanie produktów farmaceutycznych w aerozolu w inhalatorach ciśnieniowych 
z dozownikiem (MDI) i zastępuje pierwotny ustnik sprzedawany ze sprejem w aerozolu. 
W świetle badania dr. Köhlera jest to jedyny inhalator, który można zastosować u leżącego 
pacjenta (co ma duże znaczenie dla obłożnie chorych pacjentów lub pacjentów cierpiących na 
przewlekłą chorobę płuc), a z uwagi na swoje właściwości jest dużo bardziej skuteczny niż 
pierwotny ustnik oraz wydajniejszy w doprowadzeniu produktu farmaceutycznego do płuc. 
Produkt otrzymał nagrodę innowacyjną od Instytutu Hansa Sauera. Ponadto składający petycję 
twierdzi, a potwierdzają to dane statystyczne zakładu ubezpieczeń, że omawiany wynalazek 
w olbrzymim stopniu zmniejszyłby koszty leczenia ok. 30 mln osób cierpiących na astmę 
w Europie.

Składający petycję stwierdza ponadto w szczególności, co następuje.
 Produkt był w obrocie w Niemczech od 1996 r.
 Sprzedano ponad 30 000 jednostek i oblicza się, że astmatycy zastosowali inhalator ponad 

199 mln razy. Jest to jedyny inhalator, którego można używać w pozycji leżącej (70% ataków 
następuje w chwili snu astmatyka). 
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 Produkt posiada oznakowanie CE i certyfikat klasy 1 wyrobów medycznych, których nigdy nie 
uchylono. 

 Nie odnotowano żadnych problemów z pacjentami w wyniku zastosowania tego produktu.
 Produktu nigdy nie zamieszczono w niemieckim rejestrze (DIMDI) niepewnych produktów lub 

leków.
 Jako produkt medyczny klasy 1 można omawiany inhalator porównać do strzykawki, jako że 

jest to urządzenie do podawania leków. Sprzedaje się go jako puste urządzenie i wykorzystuje 
do podawania konkretnej dawki leku w aerozolu. W przeciwieństwie do strzykawki, która jest 
niebezpieczniejsza, jako że konkretna podawana dawka zależy od ludzkiej interwencji, 
urządzenie w aerozolu MDI zawsze podaje tę samą dawkę leku.

 Jeden zakład ubezpieczeń, który w ramach badania długoterminowego udostępnił inhalatory 
swoim klientom chorym na astmę, stwierdził oszczędności w ilości wykorzystanego leku
i uznał, że koszty leczenia skutków ubocznych, jakie wywołuje stosowanie sprayów w aerozolu 
(czyli infekcje jamy ustnej), są niewielkie. Jako że zakład ten nie może już udostępniać 
omawianego inhalatora swoim pacjentom chorym na astmę, poniósł on szkodę gospodarczą.

 Tej nowej technologii potrzebuje 30 mln astmatyków.
 Potencjalny wpływ na publiczne systemy ubezpieczeń zdrowotnych jest duży, jako że można 

osiągnąć olbrzymie oszczędności, gdyż astmatycy wykorzystują znacznie mniej leku, a koszty 
monitorowania również się zmniejszają. 

Produkt był początkowo wytwarzany przez Primed Halberstadt GmbH (Saksonia-Anhalt), a od 
1996 r. Broncho-Air medizintechnik AG z siedzibą w Martinsried (Bawaria) sprzedawała go 
jako posiadający oznaczenie CE produkt medyczny klasy 1 o nazwie Inhaler Broncho-Air.

W maju 1996 r. rząd Górnej Bawarii zwrócił się na piśmie do regionalnej komisji
w Magdeburgu (Saksonia-Anhalt) z prośbą o przegląd zgodności Inhaler Broncho-Air.

W dniu 12 grudnia 1996 r. organ właściwy, ministerstwo zdrowia Saksonii-Anhalt, po odbyciu
w przedsiębiorstwie wizyty i przeglądzie dokumentacji stwierdziło, że spełnione są wszystkie 
wynikające z prawa obowiązki dla akredytacji i zgodności produktu medycznego klasy 1. W tym 
samym piśmie ministerstwo zdrowia Saksonii-Anhalt zapytało bawarskiego ministra zdrowia, 
dlaczego rządowej agencji z Górnej Bawarii polecono podjęcie działań przeciwko 
wprowadzaniu inhalatorów do obrotu. Powiadomiono przedstawicieli Bawarii, że „Inhaler 
Broncho-Air” posiada oznakowanie CE i jeżeli mają oni zastrzeżenia, należy wszcząć procedurę 
przeglądu bezpieczeństwa produktu (z art. 8 dyrektywy 93/42/EWG z 14 czerwca 1993 r. 
dotyczącej wyrobów medycznych). 

W grudniu 1996 r. na wniosek rządu Górnej Bawarii rząd Saksonii-Anhalt wydał nakaz 
wycofania inhalatorów (zakaz sprzedaży).

W dniu 23 września 1997 r. władze Saksonii-Anhalt zakazały wprowadzania wyrobu do obrotu. 
Niemieckie federalne ministerstwo zdrowia wszczęło procedurę zgodnie z klauzulą ochronną
z art. 8 dyrektywy 93/42/EWG i powiadomiło o tym Komisję Europejską w dniu 13 grudnia 
1997 r. Władze niemieckie nigdy nie otrzymały oficjalnej odpowiedzi z Komisji Europejskiej
i uznały, że Komisja zgadza się z zakazem. 

W międzyczasie dystrybutor oświadczył, że wycofa wyrób z obrotu. Pod naciskiem władz 
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bawarskich główny menadżer dystrybutora1 stwierdził, że nie będzie on sprzedawał wyrobu, 
dopóki nie zostaną udostępnione dalsze dane kliniczne. Z tego względu Komisja najwyraźniej 
stwierdziła, że nie ma potrzeby dalszego prowadzenia procedury przewidzianej w klauzuli 
ochronnej. Niemniej jednak Komisja nigdy oficjalnie nie zawiadomiła o zakończeniu procedury, 
przez co wydaje się, że procedura wszczęta w 1997 r. (zwana dalej „procedurą z 1997 r.”) nadal 
jest w toku.

II. W 2002 r. atmed AG (Bawaria) przejęła produkcję i wprowadzanie do obrotu inhalatora, 
którego nazwę zmieniono na „effecto”. Od 2003 r. wprowadzano go do obrotu jako wyrób 
medyczny klasy 1 posiadający oznakowanie CE. Tego certyfikatu nigdy nie cofnięto.

Zarządzeniem z dnia 18 maja 2005 r. rząd Górnej Bawarii zakazał sprzedaży i reklamy 
inhalatora zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o wyrobach medycznych oraz nakazał wycofanie
z obrotu wszystkich inhalatorów „effecto”. 

Składający petycję wszczął kilka postępowań (poczynając od 12 listopada 2008 r.) przed 
niemieckimi sądami administracyjnymi. Mimo że składający petycję złożył w Bayerisches 
Verwaltungsgericht München (sąd administracyjny pierwszej instancji) wniosek o zwrócenie się
z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości, sąd odmówił, stwierdzając, że 
orzeczenie prejudycjalne ETS nie jest konieczne. Wydaje się, że decyzja ta opierała się na 
piśmie dyrektora generalnego w Komisji Europejskiej Heinza Zoureka z dnia 22 lutego 2007 r. 
do niemieckiego sądu, w którym dyrektor zasugerował, że ma się odbyć przesłuchanie w ramach 
klauzuli ochronnej.

Z dostępnych dokumentów wynika, że ministerstwo federalne nie powiadomiło oficjalnie 
Komisji o środkach podjętych zgodnie z art. 8 dyrektywy 93/42/EWG. Uznało, że zarządzenie
z 18 maja 2005 r. odnosi się do tego samego wyrobu co zarządzenie z września 1997 r. Jedynie 
nazwa wyrobu i producenta były odmienne. Jako że władze niemieckie nigdy nie otrzymały 
oficjalnej odpowiedzi z Komisji Europejskiej w procedurze z 1997 r., prawdopodobnie uznały, 
że Komisja zgodziła się z zakazem inhalatora, jednak w każdym razie Komisja miała obowiązek 
wydać taką czy inną decyzję, a tego nie uczyniła. W odpowiedzi na pytanie Komisji niemieckie 
władze stwierdziły, że sprzedaży inhalatora zakazano 18 maja 2005 r. z uwzględnieniem 
pierwszego zakazu sprzedaży z 1997 r. oraz że w związku z tym nie było powodu do 
wszczynania nowej procedury.

Jednak w styczniu i sierpniu 2006 r. składający petycję powiadomił służby Komisji o drugim 
zakazie, żeby wszczęła ona postępowanie w sprawie uchybienia przeciwko Niemcom na tej 
podstawie, że nie powiadomiły natychmiast Komisji oraz że nie przeprowadzono przeglądu 
bezpieczeństwa produktu, jak wymaga tego art. 8 dyrektywy 93/42/EWG.

Służby Komisji z kolei skontaktowały się ze składającym petycję i z władzami niemieckimi. 
W pismach z 11 lipca 2007 r., 18 lipca 2007 r. oraz 16 sierpnia 2007 r. służby Komisji wyjaśniły 
stanowisko Komisji władzom niemieckim i składającemu petycję. Komisja uznała, że brak jest 
wystarczającego dowodu na to, że inhalator spełnia zasadnicze wymogi z art. 3 w związku 
z załącznikiem I do dyrektywy 92/43/EWG. Ponadto wymagano danych klinicznych o skutkach 
ubocznych wyrobu. Można było takie ustalenia oprzeć na kompilacji odpowiedniej literatury 

                                               
1 W rzeczywistości powinien to uczynić nie dystrybutor, lecz producent.
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naukowej lub badaniach klinicznych. Wreszcie Komisja doszła do wniosku, że nie ma potrzeby 
przeprowadzenia nowego przeglądu bezpieczeństwa produktu, skoro sprawa wchodzi w zakres 
regulacji art. 18, a nie art. 8 dyrektywy 93/42/EWG.

III. W kolejnych miesiącach służby Komisji próbowały ułatwić kontakty między składającym 
petycję i władzami niemieckimi. W rezultacie w dniu 29 sierpnia 2007 r. odbyło się pierwsze 
spotkanie składającego petycję z Federalnym Instytutem ds. Leków i Wyrobów Medycznych 
(BfArM) w celu przedyskutowania, jakich danych brakuje. Składający petycję przekazał analizy 
ryzyka, oceny kliniczne oraz kompletną dokumentację wyrobu dotyczącą zgodności 
z wymogami stawianymi dla wyrobu medycznego. Komisja w piśmie z dnia 18 sierpnia 2007 r. 
stwierdziła, że ewentualnie należałoby przedstawić dodatkowe dane kliniczne. BfArM nie 
zaakceptował danych przedstawionych przez składającego petycję i zażądał przeprowadzenia 
badań klinicznych, traktując omawiany wyrób, jakby był nowym lekiem, a nie urządzeniem do 
dawkowania.
Po dalszych kontaktach w listopadzie 2007 r. w dniu 27 stycznia 2008 r. odbyło się drugie 
spotkanie składającego petycję i BfArM. W trakcie tej dyskusji akademickiej BfArM wyjaśnił, 
jakich studiów klinicznych wymaga. Składający petycję był gotów przedstawić i rzeczywiście 
przedstawił dane wymagane dla wyrobu medycznego oraz był gotów do przeprowadzenia badań 
klinicznych przy założeniu, że chodzi o wyrób medyczny, a nie o lek. Przedstawiono 
wystarczające dane dotyczące urządzenia, które nie ma nic wspólnego z konkretną dawką.

IV. Ponadto poseł do PE Wolfgang Kreissl-Dörfler skierował szereg pism do przewodniczącego 
Barroso, ówczesnego wiceprzewodniczącego Verheugena i członków jego gabinetu, dyrektora 
generalnego Zoureka oraz innych członków personelu Komisji. Pan Klein skierował również 
pismo do OLAF, które nie dopuściło sprawy w dniu 15 kwietnia 2008 r. OLAF przekazał skargę 
Biuru śledczo-dyscyplinarnemu (IDOC). atmed AG zwróciło się o uaktualnienie, lecz IDOC, 
odmówiwszy udzielenia informacji, ostatecznie oddaliło skargę. Na OLAF i IDOC wniesiono 
skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (nr rej. 0452/2010/BEH).

4. Ocena

I. Na podstawie dostępnych informacji można wskazać następujące problemy.

a) W sprawie procedury z 1997 r. 

Składający petycję twierdzi, że Komisja Europejska naruszyła prawo UE, gdyż nie 
przeprowadziła przesłuchań z udziałem ekspertów w tej dziedzinie i nie ogłosiła swoich ustaleń 
w procedurze z 1997 r., jak tego wymaga art. 8 dyrektywy 93/42/EWG, w wyniku czego nadal 
obowiązuje zakaz sprzedaży. W związku z tym procedura ta nadal pozostaje w toku. Zaniechanie 
przez Komisję działania wymaganego przez prawo UE oznaczało, że pan Klein nie miał w ogóle 
żadnych środków ochrony prawnej i taka sytuacja utrzymuje się do tej pory. Konkretniej rzecz 
ujmując, Biuro BHP landu Saksonia-Anhalt zawiesiło procedurę zgłoszenia sprzeciwu wobec 
zakazu sprzedaży nałożonego na „Broncho Air Inhaler” na tej podstawie, że nie można składać 
odwołania, dopóki nie otrzymano opinii Komisji.

Komisja ze swej strony przyznaje, że nigdy nie zareagowała w tej procedurze, ponieważ 
organizator sprzedaży oświadczył, że wprowadzi wyrób do obrotu jedynie po ukończeniu 
dalszych badań. Jako że jednak oświadczenie organizatora sprzedaży nie miało mocy prawnej, 
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władze niemieckie oficjalnie zawiadomiły Komisję o zakazie sprzedaży w 1997 r., 
zapoczątkowując w ten sposób proces wynikający z klauzuli ochronnej. 

Zgodnie z art. 8 dyrektywy 93/42/EWG państwo członkowskie może m.in. zakazać sprzedaży 
wyrobu, który może zagrażać zdrowiu i/lub bezpieczeństwu pacjentów, użytkowników lub, 
gdzie stosowne, innych osób. W takim przypadku państwo członkowskie ma wszcząć procedurę 
przeglądu bezpieczeństwa wyrobu i musi natychmiast powiadomić Komisję. Komisja ma 
obowiązek przeprowadzić konsultacje w sprawie swoich ustaleń oraz o nich zawiadomić. 

W świetle dostępnych dokumentów nigdy nie przeprowadzono konsultacji. W każdym razie 
niezależnie od tego, czy Komisja zgadzała się z zakazem sprzedaży, czy też nie, miała 
obowiązek powiadomić zainteresowane strony i inne państwa członkowskie. Te obowiązki są 
niezależne od działań stron. W rezultacie procedura z 1997 r. wciąż jest otwarta, a Komisja 
narusza prawo wspólnotowe.

b) W sprawie procedury z 2005 r. 

Po wydaniu drugiego zakazu sprzedaży wyrobu „effecto” w dniu 18 maja 2005 r. władze 
niemieckie nie wszczęły procedury ochronnej. Składający petycję nalega na wszczęcie nowej 
procedury na podstawie klauzuli ochronnej z art. 8 dyrektywy 93/42/EWG.

Komisja nie chce tego uczynić, gdyż uważa, że sprawa nie wchodzi w zakres art. 8, lecz art. 18 
dyrektywy 93/42/EWG. Zarządzenie z 18 maja 2005 r. wydano na tej podstawie, że inhalator nie 
spełniał ab initio zasadniczych wymogów przewidzianych w załączniku I do dyrektywy 
93/42/EWG i dlatego nie powinien był uzyskać zezwolenia na oznakowanie CE. Jak wskazano 
powyżej, wszelkie prawne wymogi uzyskania przez wyrób medyczny akredytacji
i zaklasyfikowania go do klasy 1 zostały spełnione, stąd nigdy nie odwołano certyfikacji.

Składający petycję twierdzi, że spełnił obowiązek przedstawienia odpowiednich danych oraz że 
żądanie przez władze niemieckie udzielenia dalszych informacji jest niezgodne z przepisami 
dyrektywy 93/42/EWG, w szczególności z uwagi na wyrok w sprawie C-6/05 Medipac-
Kazantzidis1. 

Wydaje się niejasne, dlaczego dyrektywa 93/42/EWG nakłada taki ciężar dowodu na osobę
w sytuacji składającego petycję. Nie ulega wątpliwości, że na to pytanie może odpowiedzieć 
jedynie Trybunał Sprawiedliwości.

Niemniej jednak należy zauważyć, że niezależnie od powodów, które skłoniły władze 
niemieckie do podjęcia działania przeciwko składającemu petycję, zastosowanym środkiem był 
zakaz wprowadzania inhalatora do obrotu. Nawet jeżeli zastosowanie miał art. 18, to jego lit. b)
i tak odwołuje się do procedury z art. 8 dyrektywy. Zatem nawet jeżeli miałby zastosowanie art. 
18, państwo członkowskie nadal miało obowiązek wszczęcia procedury ochronnej
i powiadomienia Komisji, a Komisja miała obowiązek przeprowadzenia konsultacji

                                               
1 Sprawa C-6/05 Medipac-Kazantzidis, Zb.Orz. 2007, s. I-4557. pkt 55.  
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i powiadomienia o swoich ustaleniach.

Ponadto art. 8 ust. 3 dyrektywy 93/42/EWG wyraźnie wymaga, by powiadomiono Komisję, 
jeżeli państwo członkowskie podejmuje działanie przeciwko osobie, która umieszcza 
oznakowanie CE, gdy dany produkt nie spełnia zasadniczych wymogów certyfikacji. Komisja 
wskazuje na ten aspekt w swoim piśmie do składającego petycję z dnia 18 lipca 2007 r.

Z powyższych względów niepowiadomienie Komisji przez właściwe (federalne) władze 
niemieckie o zarządzeniu rządu Górnej Bawarii z dnia 18 maja 2005 r. jest niezgodne
z dyrektywą.

5. Podsumowanie

Pomijając argumenty składającego petycję o korzyściach jego wynalazku dla 30 mln 
astmatyków w Europie oraz olbrzymich oszczędnościach, jakie jego wynalazek mógłby 
przynieść systemom ubezpieczeń zdrowotnych1, kłopot polega na tym, że składającemu petycję 
nie przysługują żadne środki dochodzenia ochrony prawnej. Wbrew zapewnieniom Trybunału 
Sprawiedliwości, że prawo unijne przewiduje system całkowitej ochrony prawnej, składającemu 
petycję nie przysługują żadne środki: udaremniono jego próbę przekonania sądów niemieckich 
do złożenia pytania prejudycjalnego, a jednocześnie nie może on wnieść do sądu sprawy 
przeciwko Komisji Europejskiej, ponieważ Komisja nie podjęła decyzji, którą mógłby 
zaskarżyć. Złożona przezeń petycja do niemieckiego parlamentu nie zakończyła się sukcesem; 
parlament ją odrzucił bez podania powodów. Skargę do OLAF przekazano do Biura śledczo-
dyscyplinarnego Komisji (IDOC), które nie odpowiedziało na żaden z zarzutów składającego 
petycję. Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę. W związku z petycją do 
Parlamentu Europejskiego Wydział Prawny prawidłowo powiadomił Komisję Petycji, że 
Parlament nie może wnieść przeciw Komisji skargi na bezczynność. W międzyczasie składający 
petycję nie mógł sprzedawać swojego produktu, a jego patenty wygasły. Jest on również 
zablokowany na poziomie międzynarodowym, gdyż nie może wprowadzać swojego wynalazku 
do obrotu w UE. Skarżący nie poddaje się: złożył skargę do Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich oraz zdołał zyskać zainteresowanie prasy i telewizji (kilka tygodni temu 
austriacka telewizja OTV wyemitowała program w tej sprawie). Zgodnie ze starą paremią ubi 
ius, ibi remedium, tymczasem trudno dostrzec w prawie środek zaradczy dla składającego 
petycję. Jest to sytuacja godna ubolewania, którą z całą świadomością musi zająć się Komisja 
Prawna jako komisja parlamentarna właściwa w sprawie stosowania prawa Unii.

W procedurze ustanowionej w art. 8 dyrektywy 93/42/EWG tzw. klauzula ochronna wymaga od 
Komisji skonsultowania się ze stronami „w możliwie jak najkrótszym czasie” oraz 
„niezwłocznego” powiadomienia ich, czy zastosowane środki (w tym przypadku wycofanie 
produktu) są uzasadnione. W niniejszej sprawie nigdy tak się nie stało, mimo że procedurę 
wszczęto w 1997 r. Takie postępowanie jest oczywistym naruszeniem obowiązków Komisji 
wynikających z dyrektywy oraz uniemożliwiło władzom niemieckim (w tym sądom) 
rozstrzygnięcie sprawy. Narusza ono także wszystkie zasady sprawiedliwości, gdy ż pozbawiło 

                                               
1 Zgodnie z danymi przedstawionymi przez niemiecki zakład ubezpieczeń osoba cierpiąca na astmę generuje średnio 
koszty (medyczne i profilaktyczne) w wysokości ok. 2600 euro rocznie. Wynalazek składającego petycję 
przyniósłby oszczędności rzędu 700-1040 euro na astmatyka. Dla 1 mln pacjentów chorych na astmę oznaczałoby to 
oszczędności 700-1040 mln rocznie.  
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składającego petycję wszelkich środków dochodzenia ochrony i stworzyło sytuację całkowitej 
niepewności prawnej. Komisja ma obowiązek działania jako strażniczka traktatów i obrończyni 
prawa Unii. Łagodnie rzecz ujmując, Komisja nie dopełniła tego obowiązku. Mówiąc wprost: 
sam fakt, że składającemu petycję wydaje się nie przysługiwać żaden środek dochodzenia 
ochrony prawnej, oznacza, że stał się on ofiarą rażącego naruszenia prawa Unii przez Komisję 
oraz równie rażącego niedopełnienia przez tę instytucję obowiązków przewidzianych prawem.
Komisja odpowiada za zapewnienie przestrzegania prawa Unii. Jak można oczekiwać od 
obywateli i przedsiębiorców unijnych, żeby przestrzegali prawa, jeżeli instytucja, która ma być 
strażniczką traktatów, daje tak zły przykład?

Proponuje się, żeby Komisja Prawna powiadomiła Komisję Petycji o swoich ustaleniach oraz 
zaleciła, by ta wezwała właściwego komisarza do niezwłocznego stawienia się na jej posiedzeniu
w celu udzielenia Parlamentowi publicznych wyjaśnień na temat postępowania Komisji oraz 
wyjaśnienia, w jaki sposób doszło do takiej sytuacji i co komisarz proponuje w celu 
uregulowania sprawy. Takie rozwiązanie jest również kluczowe dla rozwiania podejrzeń, jakoby 
Komisja działała w tej sprawie nieprawidłowo. W obliczu istotnych kwestii interesu 
publicznego, które podniesiono w omawianej petycji, komisja może zaproponować, żeby w razie 
niezadowalającej oceny wyjaśnień komisarza Komisja Petycji rozważyła złożenie wniosku
o powołanie komisji śledczej.


