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Ref.: Petiţia 0473/2008 adresată de Christoph Klein

Stimată dnă Mazzoni,

În urma scrisorii dumneavoastră din 24 martie 2010, în care aţi solicitat avizul Comisiei 
pentru afaceri juridice cu privire la petiţia menţionată mai sus, cazul a fost analizat cu atenţie 
(a se vedea anexa la prezenta scrisoare), iar comisia a ajuns la următoarele concluzii şi 
recomandări în temeiul legii. 

Din documentele disponibile rezultă că petiţionarul a fost victima unei denegări de dreptate 
flagrante din partea Comisiei din 1997. Având în vedere că Comisia nu a reuşit niciodată să 
finalizeze, sau poate nici chiar să iniţieze în mod serios procedura de protecţie prevăzută în 
Directiva 93/42/CEE, acesta nu dispune de o decizie a Comisiei pe care să o poată contesta în 
faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Mai mult decât atât, instanţa din Germania unde 
acesta a introdus o acţiune a fost deconsiliată printr-o scrisoare adresată de Directorul 
General al Comisiei (la acea dată, dl Zourek) să solicite Curţii de Justiţie o hotărâre 
preliminară, acesta informând instanţa că procedura de protecţie era în curs, procedură care, 
reamintim, nu a fost niciodată finalizată.

Se face adesea referire la Comisie ca fiind „gardianul tratatelor”. Într-adevăr, articolul 17 din 
TUE stipulează că „Aceasta asigură aplicarea tratatelor, precum şi a măsurilor adoptate de 
instituţii în temeiul acestora. Comisia supraveghează aplicarea dreptului Uniunii sub 
controlul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.”  În acest caz, se pare că Comisia nu a 
respectat în mod deliberat dreptul Uniunii, refuzând petiţionarului accesul la curţile de 
justiţie.  Trebuie subliniat faptul că articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene care, în conformitate cu articolul 6 din TUE, are aceeaşi valoare juridică ca 
tratatele, prevede că orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi garantate de dreptul Uniunii 
sunt încălcate are dreptul la o cale de atac eficientă în faţa unei instanţe judecătoreşti şi la un 
proces echitabil, public şi desfăşurat într-un termen rezonabil, în faţa unei instanţe 
judecătoreşti independente şi imparţiale, constituită în prealabil prin lege. Maxima ubi jus, ibi 
remedium ar trebui să se aplice şi la nivelul Uniunii şi, într-adevăr, Curtea de Justiţie a 
susţinut în mod sistematic că tratatul a stabilit un sistem complet de căi de atac şi proceduri 



elaborate pentru a asigura controlul jurisdicţional al legalităţii actelor instituţiilor1. Nereuşind 
că finalizeze procedura de protecţie, Comisia s-a asigurat că petiţionarul nu are acces la 
„sistemul complet de căi de atac”.

Acest lucru nu înseamnă că petiţionarul nu a depus toate eforturile pentru a introduce căi de 
atac (pe lângă instanţele din Germania, Ombudsman, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
etc.), dar totul a fost în zadar.  Comisia nu poate fi deasupra legii.

Fără nicio îndoială, în acest caz petiţionarul are un demers foarte bine argumentat din care 
rezultă că dreptul său fundamental la proprietate, în temeiul articolului 7 din Cartă, a fost 
încălcat în sensul că a fost deposedat de drepturile sale de proprietate intelectuală. Acesta are 
şi alte cereri de despăgubiri, pe care are dreptul să le revendice în faţa tribunalului. 

În plus, se pare că Comisia încalcă în mod clar dreptul la bună administrare, consacrat la 
articolul 41 din Cartă2.

Ceea ce înrăutăţeşte şi mai mult lucrurile este faptul că injustiţia făcută petiţionarului a avut 
ca rezultat interzicerea comercializării unui produs din 1997 care, conform unor argumente 
convingătoare, ar fi îmbunătăţit calitatea vieţii a aproximativ 30 de milioane de persoane care 
suferă de astm şi ar fi generat economii considerabile pentru sistemele de asigurări de 
sănătate din Europa.

Este clar că Parlamentul nu dispune de mijloacele necesare pentru a iniţia căi de atac în 
justiţie. Totuşi, tratatul prevede în mod expres că Comisia este responsabilă în faţa 
Parlamentului.

Prin urmare, Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru petiţii să convoace 
imediat membrul competent al Comisiei pentru (a) a oferi explicaţii complete, oneste şi clare 
cu privire la conduita Comisiei şi (b) a explica ce acţiuni intenţionează să întreprindă aceasta 
pentru a-i permite petiţionarului să îşi revendice drepturile. În cazul în care Comisia pentru 
petiţii nu este satisfăcută de răspunsul comisarului, Comisia pentru afaceri juridice va 
evidenţia faptul că articolul 226 din TFUE prevede instituirea unei comisii temporare de 
anchetă.

                                               
1 A se vedea, de exemplu, cauza C-50/00 P Unión de Pequeños Agricultores/Consiliu [2002] Repertoriu I-6677.
2 1. Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce priveşte problemele sale, de un tratament imparţial, echitabil 
şi într-un termen rezonabil din partea instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii.
2. Acest drept include în principal:
(a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi 
aducă atingere;
(b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de 
confidenţialitate şi de secretul profesional şi comercial;
(c) obligaţia administraţiei de a-şi motiva deciziile.
3. Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituţiile sau agenţii 
acesteia în exercitarea funcţiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislaţiilor statelor 
membre.
4. (...)



Comisia pentru afaceri juridice a adoptat prezentul aviz în unanimitate cu 23 de voturi pentru, 
0 împotrivă şi 0 abţineri.

Cu stimă,

Klaus-Heiner Lehne

Anexat: ANEXĂ



Anexă la scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice referitoare la petiţia nr. 0473/2008 
adresată de Christoph  Klein, director executiv al atmed AG

Ref.: Petiţia nr. 0473/2008 adresată de Christoph  Klein, director executiv al 
atmed AG 

1. Cadru general

Comisia pentru petiţii a solicitat Comisiei pentru afaceri juridice să îşi dea avizul cu privire la 
petiţia nr. 0473/2008 adresată de Christoph Klein, director executiv al atmed AG (Bavaria), o 
societate pe acţiuni constituită în conformitate cu legislaţia germană. Petiţionarul susţine în 
principal că i se refuză dreptul la o protecţie juridică efectivă din următoarele motive:  

 Comisia Europeană nu a organizat audieri şi nu a comunicat concluziile sale în 
conformitate cu procedura iniţiată în 1997, în temeiul clauzei de protecţie prevăzute la 
articolul 8 din Directiva 93/42/CEE şi

 Comisia Europeană nu a insistat să fie începută o nouă procedură în conformitate cu 
clauza de protecţie prevăzută la articolul 8 din Directiva 93/42/CEE în urma unei 
hotărâri a autorităţilor germane în mai 2005.

Prin petiţa sa, acesta solicită Parlamentului să ia măsuri pentru a se asigura că Comisia 
îndeplineşte procedurile prevăzute de clauza de protecţie de la articolul 8 din Directiva 
93/42/CEE în ceea ce priveşte două hotărâri judecătoreşti de suspendare a vânzării emise în 
Germania (în 1997 şi 2005).

2. Cadru juridic

A. Directiva 93/42/CEE

Articolul 8 din directiva 93/42/CEE, intitulat „Clauză de protecţie” prevede următoarele:
(1) În cazul care un stat membru constată că dispozitivele menţionate în articolul 4 la 
alineatul (1) şi la alineatul (2) a doua liniuţă, care sunt corect instalate, întreţinute şi 
utilizate în conformitate cu scopul propus pot să compromită sănătatea şi/sau siguranţa 
pacienţilor, utilizatorilor sau, după caz, a altor persoane, statul membru respectiv ia toate 
măsurile provizorii necesare pentru a retrage aceste dispozitive de pe piaţă sau pentru a 
interzice sau restrânge introducerea lor pe piaţă sau punerea lor în funcţiune. Statul membru 
notifică imediat Comisia asupra acestor măsuri, precizând motivele deciziei luate, iar în 
cazul în care neconformitatea cu prezenta directivă se datorează, în mod special:

(a) nerespectării cerinţelor esenţiale menţionate la articolul 3;

(b) aplicării incorecte a standardelor menţionate la articolul 5, în măsura în care se pretinde 
că standardele respective au fost aplicate;



(c) unor deficienţe ale standardelor.

(2) Comisia procedează la consultări cu părţile implicate, în cel mai scurt timp posibil. În 
cazul în care, în urma acestor consultări, Comisia constată că:

- măsurile sunt justificate, ea informează imediat statul membru care a avut iniţiativa, 
precum şi celelalte state membre; în cazul în care decizia menţionată la alineatul (1) este 
motivată unor lacune ale standardelor, după consultarea părţilor implicate, Comisia 
sesizează în termen de două luni comitetul menţionat la articolul 6 în cazul în care statul 
membru care a luat decizia intenţionează să o menţină şi iniţiază procedurile menţionate la 
articolul 6;

- măsurile nu sunt justificate, ea informează imediat statul membru care a luat iniţiativa 
precum şi producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate.

(3) În cazul în care un dispozitiv neconform poartă marcajul CE, statul membru competent ia 
măsurile corespunzătoare împotriva celui care a aplicat marcajul şi informează Comisia şi 
celelalte state membre în acest sens.

(4) Comisia se asigură că statele membre sunt în permanenţă informate de derularea şi de 
rezultatele acestei proceduri.

Articolul 18, intitulat „Aplicare incorectă a marcajului CE”, prevede:
Fără a aduce atingere articolului 8:

(a) în care un stat membru constată că marcajul CE este aplicat incorect, producătorul sau 
reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate este obligat să pună capăt acestei 
încălcări, în condiţiile impuse de către statul membru respectiv;

(b) în cazul în care nerespectarea nu încetează, statul membru ia toate măsurile adecvate 
pentru a limita sau a interzice introducerea pe piaţă a produsului respectiv sau pentru a se 
asigura că acesta este retras de pe piaţă, în conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 8.

B. Legislaţia naţională

Articolul aplicabil din legislaţia germană referitor la produsele medicale (Legea privind 
dispozitivele medicale – în versiunea publicată la 7 august 2002, BGBL, I S.3146, astfel cum 
a fost modificat de articolul 6 din Legea din 29 iulie 2009, BGBL, I S.2326) – are următorul 
conţinut: 

§ 28 Proceduri pentru protecţia împotriva riscurilor

(1) În conformitate cu acest act, autoritatea competentă ia toate măsurile necesare pentru a 
proteja sănătatea şi siguranţa pacienţilor, utilizatorilor şi a altor persoane de pericolele care 
pot apărea în urma utilizării dispozitivelor medicale, cu excepţia cazului în care Legea 



privind energia atomică sau o ordonanţă care se bazează pe acesta, referitoare la 
dispozitivele medicale care emit radiaţii ionizante sau conţin substanţe radioactive, prevede 
competenţe corespunzătoare pentru autorităţile competente relevante. 

(2) În special, autoritatea competentă este autorizată să emită ordine, inclusiv cele privind 
închiderea unei întreprinderi sau instituţii, dacă acest lucru este necesar pentru evitarea 
unui pericol iminent pentru sănătatea, siguranţa şi ordinea publică. Aceasta poate interzice, 
limita sau condiţiona prin cerinţe specifice introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune, 
exploatarea şi utilizarea dispozitivelor medicale, precum şi începerea sau continuarea 
investigaţiei clinice sau a studiului de evaluare a performanţei sau poate dispune retragerea 
sau confiscarea dispozitivului medical. Aceasta informează celelalte autorităţi competente 
din Germania, autoritatea federală superioară competentă şi Ministerul Federal al Sănătăţii 
cu privire la aceste acţiuni.

(3) În cazul în care autoritatea stabileşte că un dispozitiv medical care poartă marcajul CE 
sau un dispozitivul realizat la comandă poate pune în pericol sănătatea sau siguranţa 
pacienţilor, a utilizatorilor sau a terţilor sau a bunurilor acestora, chiar şi atunci când este 
instalat, întreţinut sau utilizat corespunzător cu destinaţia acestuia, şi în cazul în care 
autoritatea ia măsuri care vizează retragerea dispozitivului medical de pe piaţă sau 
interzicerea sau limitarea introducerii sale pe piaţă sau a punerii sale în funcţiune, aceasta 
informează imediat Ministerul Federal al Sănătăţii, motivând această acţiune, pentru a 
permite iniţierea unei proceduri în temeiul clauzei de protecţie în conformitate cu articolul 7 
din Directiva 90/385/CEE, articolul 8 din Directiva 93/42/CEE sau articolul 8 din Directiva 
98/79/CE. Motivele trebuie să menţioneze, în special, dacă neconformitatea cu dispoziţiile 
prezentei legi se datorează:

1. neîndeplinirii cerinţelor esenţiale,
2. aplicării incorecte a standardelor armonizate sau a specificaţiilor tehnice comune, în 
măsura în care se pretinde că standardele respective au fost aplicate sau
3. lacunelor existente chiar în standardele armonizate sau în specificaţiile tehnice comune.

(4) Autoritatea competentă poate dispune informarea, în timp util şi în mod corespunzător, a 
tuturor persoanelor care ar putea fi expuse la pericolul generat de utilizarea unui dispozitiv 
medical. O alertă oficială adresată publicului larg este admisibilă în cazul unui pericol 
iminent, atunci când alte măsuri la fel de eficiente nu pot fi luate sau nu pot fi luate la timp.

(5) Măsurile menţionate la articolul 14b din Directiva 93/42/CEE şi la articolul 13 din 
Directiva 98/79/CE se iau de către Ministerul Federal al Sănătăţii printr-o ordonanţă, în 
conformitate cu § 37 alineatul (6).

3. În fapt

În conformitate cu documentaţia disponibilă, se constată următoarele fapte:

I. La începutul anilor ’90, petiţionarul a inventat un inhalator pentru sprayurile aerosoli de 
urgenţă pe bază de beta2 mimetic, utilizate în tratamentul astmului şi a primit brevete pentru 



invenţia sa. Inhalatorul este destinat administrării de produse farmaceutice pe bază de aerosol 
MDI prin înlocuirea muştiucului original, vândut odată cu sprayul. Este singurul inhalator 
care poate fi utilizat în timp ce pacientul stă întins (ceea ce este important pentru pacienţii 
care sunt imobilizaţi la pat sau cei care suferă de o afecţiune pulmonară obstructivă cronică) 
şi, datorită formei sale, este mult mai eficient decât muştiucurile originale şi, după cum reiese 
din studiul realizat de dr. Köhler, mult mai eficient pentru a garanta că produsul farmaceutic 
ajunge în plămâni. Produsul a primit un premiu pentru inovaţie din partea Institutului Hans 
Sauer. În plus, petiţionarul susţine, iar statisticile companiei de asigurări o confirmă, că 
această invenţie ar reduce drastic costurile de tratament ale celor aproximativ 30 de milioane 
de persoane din Europa care suferă de astm.

În special, conform petiţionarului,

 produsul a fost vândut în Germania, cu întreruperi, din 1996;  
 au fost vândute peste 30 000 de unităţi şi s-a calculat că dispozitivul a fost utilizat de 

către astmatici de peste 199 de milioane de ori. Acesta este singurul inhalator care poate 
fi utilizat în timp ce pacientul este întins (70% din crizele de astm se produc în timpul 
somnului);

 produsul are o certificare CE şi o certificare pentru dispozitive medicale aparţinând 
clasei I, care nu au fost niciodată retrase.

 nu a fost înregistrată nicio problemă care decurge din utilizarea acestui dispozitiv de 
către un pacient;

 registrul german (DIMDI) responsabil de înregistrarea produselor sau medicamentelor 
suspecte nu a menţionat niciodată acest produs;  

 produsul, ca dispozitiv medical din clasa I, poate fi comparat cu o seringă în sensul că 
este un dispozitiv de administrare; acesta este comercializat fără conţinut şi utilizat 
pentru administrarea unei doze precise din medicamentul conţinut în sprayul cu aerosoli.
Spre deosebire de o seringă, care este mult mai periculoasă deoarece doza precisă 
administrată depinde de intervenţia umană, cartuşul cu aerosoli MDI administrează 
întotdeauna aceeaşi doză de medicament;

 o companie de asigurări care a pus la dispoziţia astmaticilor aceste inhalatoare în cadrul 
unui studiu pe termen lung, a raportat economii importante în ceea ce priveşte cantitatea 
de medicament utilizată şi a considerat că costul pe care îl implică tratarea efectelor 
secundare în urma utilizării sprayurilor cu aerosoli (şi anume, candidoza bucală) a fost 
redus. Deoarece inhalatorul nu mai poate fi pus la dispoziţia pacienţilor săi care suferă 
de astm, compania a suferit un prejudiciu economic;

 30 de milioane de astmatici au nevoie de această nouă tehnologie;
 impactul potenţial asupra programelor publice de asigurări de sănătate este substanţial în 

sensul că ar putea fi făcute economii enorme deoarece astmaticii ar folosi o cantitate 
mult mai mică de medicamente, iar costurile legate de îngrijirile ulterioare ar fi, de 
asemenea, reduse.

Dispozitivul a fost fabricat pentru prima dată de Primed Halberstadt GmbH (Sachsen-Anhalt)
şi comercializat ca dispozitiv medical din clasa I certificat CE începând cu 1996 de Broncho-



Air medizintechnik AG din Martinsried (Bavaria), sub denumirea de „inhalator Bronho-
Air”.
În mai 1996, Guvernul din Bavaria Superioară a scris comisiei regionale din Magdeburg 
(Sachsen-Anhalt) şi i-a cerut să examineze conformitatea „inhalatorului bronho-air”.

La 12 decembrie 1996, autoritatea responsabilă – Ministerul Sănătăţii din Sachsen-Anhalt – a 
raportat, după vizitarea întreprinderii şi examinarea documentaţiei, că toate cerinţele juridice 
legate de acreditarea şi conformitatea ca produs medical din clasa I sunt îndeplinite. În 
aceeaşi scrisoare, Ministerul Sănătăţii din Sachsen-Anhalt a întrebat Ministerul Sănătăţii din 
Bavaria de ce agenţiei guvernamentale din Bavaria Superioară i s-a solicitat să ia măsuri 
împotriva introducerii pe piaţă a inhalatoarelor. Bavarezilor li s-a răspuns că „inhalatorul 
bronho-air” este un produs certificat CE şi că, dacă aceştia au obiecţii, este necesară iniţierea 
unei proceduri de examinare a siguranţei produsului (în conformitate cu articolul 8 din 
Directiva 93/42/CEE din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale) .

În decembrie 1996, Guvernul din Sachsen-Anhalt, la insistenţa Guvernului din Bavaria 
Superioară, a emis un ordin pentru retragerea inhalatoarelor (ordin de suspendare a 
vânzărilor).  

La 23 septembrie 1997, autorităţile din Sachsen-Anhalt au interzis introducerea pe piaţă a 
dispozitivului. Ministerul Federal German al Sănătăţii a iniţiat o procedură în temeiul clauzei 
de protecţie prevăzute la articolul 8 din Directiva 93/42/CEE şi a informat Comisia 
Europeană cu privire la aceasta la 13 decembrie 1997. Autorităţile germane nu au mai primit 
niciodată un răspuns oficial din partea Comisiei Europene şi au dedus că aceasta este de 
acord cu interzicerea dispozitivului.

Între timp, întreprinderea care comercializa produsul a declarat că îl va retrage de pe piaţă.
Directorul general al întreprinderii3 a declarat, sub presiunea autorităţilor bavareze, că nu va 
comercializa produsul până ce nu vor fi puse la dispoziţie alte date clinice. Prin urmare, se 
pare că Comisia a considerat că nu este necesară continuarea procedurii prevăzute de clauza 
de protecţie. Cu toate acestea, Comisia nu a mai notificat în mod oficial cu privire la 
încheierea procedurii, ceea ce face ca procedura deschisă în 1997 (denumită în continuare 
„procedura din 1997”) să fie în continuare în curs de desfăşurare.

II. În 2002, atmed AG (Bavaria) a preluat fabricarea şi comercializarea inhalatorului, 
redenumit acum „effecto”. Acesta a fost introdus pe piaţă începând cu 2003 ca dispozitiv 
medical din clasa I certificat CE. Această certificare nu a fost revocată.

Prin ordinul din 18 mai 2005, Guvernul din Bavaria Superioară a interzis vânzarea 
inhalatorului şi publicitatea aferentă în conformitate cu articolul 28 alineatele (1) şi (2) din 
Legea privind dispozitivele medicale şi s-a ordonat retragerea de pe piaţă a tuturor 
inhalatoarelor „effecto”.

                                               
3 De fapt, această sarcină revenea producătorilor şi nu societăţii responsabile cu comercializarea.



Petiţionarul a iniţiat mai multe proceduri judiciare (începând din 12 noiembrie 2008) pe lângă 
tribunalele administrative germane. Deşi petiţionarul a cerut Bayerisches Verwaltungsgericht 
München (tribunalul administrativ de primă instanţă) să prezinte Curţii de Justiţie o cerere de 
hotărâre preliminară, acesta a refuzat să facă acest lucru susţinând că nu este necesară o 
hotărâre preliminară din partea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Se pare că acest lucru se 
datorează unei scrisori din 22 februarie 2007 adresate de dl Zourek, Director General al 
Comisiei Europene, tribunalului german în care se sugera că audierea privind clauza de 
protecţie era în curs de desfăşurare.

Din documentele disponibile reiese că Ministerul Federal nu a notificat în mod oficial 
Comisia cu privire la măsurile luate în temeiul articolului 8 din Directiva 93/42/CEE. Acesta 
a considerat că ordinul din 18 mai 2005 se referea la acelaşi produs ca cel vizat de ordinul din 
septembrie 1997. Doar denumirea produsului şi numele fabricatului erau diferite. Deoarece 
autorităţile germane nu au mai primit niciun răspuns oficial din partea Comisiei Europene în 
conformitate cu procedura din 1997, este posibil ca acestea să fi presupus că Comisia a fost 
de acord cu interzicerea inhalatorului, însă, în orice caz, Comisia era obligată să ia o hotărâre 
într-un sens sau altul, lucru pe care nu l-a făcut. Autorităţile germane au declarat într-un 
răspuns la o întrebare adresată de Comisie că vânzarea inhalatorului fusese interzisă la 18 mai 
2005 pe baza primului ordin de suspendare a vânzărilor din 1997 şi că, prin urmare, nu exista 
niciun motiv pentru iniţierea unei noi proceduri.

Totuşi, petiţionarul a informat serviciile Comisiei în ianuarie şi august 2006 cu privire la a 
doua interzicere în vederea iniţierii unei proceduri de încălcare a dreptului comunitar 
împotriva Germaniei din motiv că Comisia nu a fost informată imediat şi că nu a fost 
efectuată nicio examinare a siguranţei produsului, în conformitate cu articolul 8 din 
Directriva 93/42/CEE.

Serviciile Comisiei au contactat atunci atât petiţionarul, cât şi autorităţile germane. Prin 
notele din 11 iulie  2007, 18 iulie 2007 şi 16 august 2007, serviciile Comisiei au explicat 
autorităţilor germane şi petiţionarului poziţia Comisiei. Aceasta a considerat că nu există 
suficiente dovezi care să demonstreze că inhalatorul îndeplineşte cerinţele esenţiale prevăzute 
la articolul 3, asociate cu anexa I la Directiva 92/43/CEE. Au fost solicitate date clinice 
suplimentare referitoare la efectele secundare ale produsului. Acestea se puteau baza fie pe o 
compilaţie din literatura ştiinţifică relevantă, fie pe investigaţii clinice. În final, Comisia a 
ajuns la concluzia că nu este necesară o nouă examinare a siguranţei produsului deoarece 
cazul face mai degrabă obiectul articolului 18 din Directiva 93/42/CEE decât al articolului 8.

III. În decursul următoarelor luni, serviciile Comisiei au încercat să faciliteze contactele 
dintre petiţionar şi autorităţile germane. Ca urmare, la 29 august 2007 a avut loc prima 
întâlnire dintre petiţionar şi Institutul Federal pentru Medicamente şi Dispozitive Medicale 
(BfArM) pentru a discuta cu privire la datele ştiinţifice care lipsesc. Petiţionarul a furnizat 
analize privind riscurile, evaluări clinice şi documentaţia completă a produsului referitoare la 
respectarea cerinţelor legate de dispozitivele medicale. Într-o scrisoare din 18 august 2007, 
Comisia a declarat că este posibil să fie necesară furnizarea de date clinice suplimentare.
BfArM nu a acceptat datele furnizate de petiţionar şi a solicitat studii clinice, considerând 
dispozitivul ca un nou medicament mai degrabă decât ca un dispozitiv de administrare.



După alte contacte care au avut loc în noiembrie 2007, a fost organizată o a doua întâlnire 
între petiţionar şi BfArM la 27 ianuarie 2008. În cadrul acestei discuţii la nivel ştiinţific, 
BfArM a explicat ce studii clinice solicită. Petiţionarul era pregătit să furnizeze datele 
solicitate pentru un dispozitiv medical, lucru pe care l-a şi făcut, şi să efectueze studii clinice, 
având în vedere că era vorba de un dispozitiv medical şi nu de un medicament. Au fost 
furnizate date suficiente cu privire la un dispozitiv care nu avea nimic de-a face cu dozajul 
specificat.

IV. În plus, dl Kriessl-Dörfler, deputat european, a trimis o serie de scrisori preşedintelui 
Baroso, vicepreşedintelui de atunci, dl Verheugen, şi membrilor cabinetului său, Directorului 
General, dl Zourek şi altor funcţionari din cadrul Comisiei. Dl Klein a scris şi Oficiului de 
Luptă Antifraudă, care a clasificat cazul său ca fiind nerelevant la 15 aprilie 2008. OLAF a 
trimis plângerea Oficiului de investigaţie şi de disciplină din cadrul Comisiei (IDOC). atmed 
AG a solicitat o actualizare însă IDOC, după ce a refuzat să ofere orice informaţie, a respins 
în cele din urmă şi plângerea. S-a făcut o plângere la Ombudsman cu privire la OLAF şi 
IDOC (reg. num 0452/2010/BEH).

4. Evaluare

I. Pe baza informaţiilor disponibile, au fost identificate următoarele probleme:

a) Cu privire la procedura din 1997

Petiţionarul susţine că Comisia Europeană nu a respectat legislaţia europeană organizând 
audieri cu experţii din acest domeniu şi comunicând concluziile sale în cadrul procedurii din 
1997, după cum prevede articolul 8 din Directiva 93/42/CEE, ceea ce face ca suspendarea 
vânzării să fie încă în vigoare. Prin urmare, procedura este încă deschisă. Faptul că Comisia 
Europeană nu a acţionat aşa cum era necesar în conformitate cu dreptul Uniunii a însemnat că 
dl Klein nu a beneficiat de nicio cale de atac, situaţia rămânând aceeaşi şi în prezent.
Îndeosebi, Biroul de Stat pentru Siguranţa la Locul de Muncă din landul Sachsen-Anhalt a 
suspendat procedura de prezentare a unei obiecţii împotriva suspendării comercializării 
„inhalatorului Bronho-Air” din motiv că nu poate fi formulat un recurs decât după primirea 
avizului Comisiei.

În ceea ce o priveşte, Comisia admite că nu a mai reacţionat în cadrul acestei proceduri 
deoarece societatea responsabilă cu comercializarea a declarat că va introduce produsul pe 
piaţă doar după realizarea de studii suplimentare. Dar deoarece declaraţia făcută de societatea 
responsabilă cu comercializarea nu era relevantă din punct de vedere juridic, autorităţile 
germane au notificat în mod oficial Comisia în 1997 cu privire la suspendarea vânzării, 
iniţiind astfel procedura prevăzută de clauza privind siguranţa.

În conformitate cu articolul 8 din Directiva 93/42/CEE, un stat membru poate, inter alia, 
interzice comercializarea unui dispozitiv care ar putea compromite sănătatea şi/sau siguranţa 
pacienţilor, utilizatorilor sau, după caz, a altor persoane. În acest caz, statul membru trebuie 
să iniţieze procedura de examinare a siguranţei produsului şi trebuie să informeze Comisia 



imediat cu privire la aceasta. Comisia trebuie să organizeze o consultare şi să notifice 
concluziile sale.

În conformitate cu documentele disponibile, nu a avut loc nicio consultare. În orice caz, 
indiferent dacă Comisia era sau nu de acord cu interzicerea vânzării, era obligată să 
informeze părţile interesate şi celelalte state membre. Această obligaţie îi revine Comisiei 
indiferent de acţiunile părţilor. Prin urmare, procedura din 1997 este încă deschisă, iar 
Comisia încalcă dreptul comunitar.

b) Cu privire la procedura din 2005

După a doua interzicere a vânzării din 18 mai 2005 împotriva produsului „effecto”, 
autorităţile germane nu au deschis o procedură de protecţie. Petiţionarul a solicitat Comisiei 
să insiste asupra lansării unei noi proceduri în conformitate cu clauza de protecţie menţionată 
la articolul 8 din Directiva 93/42/CEE.

Comisia refuză să facă acest lucru deoarece consideră că petiţia nu face obiectul articolului 8, 
ci al articolului 18 din Directiva 93/42/CEE. Motivul pentru ordinul din 18 mai 2005 este 
acela că inhalatorul nu îndeplineşte cerinţele esenţiale prevăzute în anexa I la Directiva 
93/42/CEE ab initio şi, prin urmare, nu ar fi trebuit să primească certificarea CE. După cum 
este menţionat mai sus, toate cerinţele juridice legate de acreditare şi conformitate aferente 
dispozitivelor medicale din clasa I erau îndeplinite, acesta fiind motivul pentru care 
certificarea nu a mai fost revocată.

Petiţionarul susţine că şi-a îndeplinit obligaţia de a furniza datele relevante şi că, în special în 
ceea ce priveşte hotărârea în cauza C-6/05 Medipac/Kazantzidis4, cererea autorităţilor 
germane privind furnizarea de informaţii suplimentare nu este conformă cu dispoziţiile 
Directivei 93/42/CEE.

Nu este clar dacă Directiva 93/42/CEE impune o astfel de sarcină a probei asupra unei 
persoane aflate în poziţia petiţionarului. Este clar că răspunsul la această întrebare nu îl poate 
da decât Curtea de Justiţie.

Totuşi, trebuie subliniat faptul că, oricare ar fi motivele acţiunii autorităţilor germane 
împotriva petiţionarului, măsura luată a fost interzicerea introducerii pe piaţă a inhalatorului.
Chiar dacă articolul 18 s-ar aplica, litera (b) a acestui articol se referă tot la procedura 
prevăzută la articolul 8 din directivă. Prin urmare, chiar dacă articolul 18 ar fi fost aplicabil, 
statul membru tot ar fi fost obligat să iniţieze procedura de protecţie şi să informeze Comisia 
în acest sens, iar aceasta era obligată să organizeze o consultare şi să notifice concluziile sale.

De asemenea, articolul 8 alineatul (3) din Directiva 93/42/CEE prevede clar că Comisia 
trebuie informată în cazul în care un stat membru iniţiază acţiuni împotriva unei persoane 
care a aplicat marcajul CE pe un produs care nu îndeplineşte cerinţele esenţiale pentru 

                                               
4 Cauza C-6/05 Medipac/Kazantzidis [2007] Repertoriu I-4557, punctul 55.  



certificare. Comisia afirmă acelaşi lucru în scrisoarea sa din 18 iulie 2007 adresată 
petiţionarului.

Din aceste motive, faptul că autorităţile (federale) germane competente nu au informat 
Comisia cu privire la ordinul Guvernului din Bavaria Superioară din 18 mai 2005 este contrar 
dispoziţiilor prezentei directive.

5. Concluzie

Lăsând deoparte revendicările petiţionarului legate de beneficiile invenţiei sale pentru cei 30 
de milioane de astmatici din Europa şi economiile considerabile pe care invenţia sa le-ar 
genera pentru programele de asigurări de sănătate5, fiascoul este atât de mare încât 
petiţionarul nu dispune de nicio cale de atac. În ciuda asigurărilor Curţii de Justiţie că dreptul 
european prevede un sistem de protecţie juridică completă, petiţionarul nu are nicio cale de 
atac: încercarea sa de a convinge instanţele din Germania să sesizeze Curtea de Justiţie a fost 
contracarată şi nu poate introduce o acţiune împotriva Comisiei Europene deoarece aceasta 
nu a luat nicio decizie împotriva căreia petiţionarul să poată introduce o acţiune. Petiţia 
adresată de acesta parlamentului german nu a fost luată în considerare, parlamentul 
respingând-o fără a oferi motive. O cerere adresată OLAF s-a soldat cu sesizarea Oficiului de 
investigaţie şi de disciplină din cadrul Comisiei (IDOC), care nu a răspuns la niciuna dintre 
plângerile petiţionarului. Cererea adresată Curţii Europene a Drepturilor Omului a fost 
respinsă. În urma petiţiei adresate Parlamentului European, Serviciul juridic a informat în 
mod corespunzător Comisia pentru petiţii că Parlamentul nu poate iniţia o procedură 
împotriva Comisiei pentru lipsa de acţiune. În acelaşi timp, petiţionarul nu îşi poate 
comercializa produsul, iar brevetele sale au expirat. Acesta este blocat şi la nivel internaţional 
deoarece acesta nu îşi poate vinde invenţia în UE. Petiţionarul continuă însă să lupte: acesta a 
adresat o petiţie Ombudsmanului European şi a reuşit să atragă atenţia presei şi a televiziunii 
(canalul de televiziune austriac OTV a difuzat o emisiune despre acest caz acum câteva 
săptămâni).

Potrivit vechii maxime, ubi jus, ibi remedium – însă e greu să ne dăm seama unde în 
legislaţie ar putea petiţionarul găsi o cale de atac. Aceasta este o situaţie regretabilă pe care 
Comisia pentru afaceri juridice, în calitate de comisie responsabilă de aplicarea dreptului 
Uniunii, trebuie să o soluţioneze cu scrupulozitate.

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 din Directiva 93/42/CEE, prin aşa-
numita clauză de protecţie, se solicită Comisiei să procedeze la consultări cu părţile implicate 
„în cel mai scurt timp posibil” şi să le informeze „imediat” dacă măsurile luate (în acest caz 
retragerea produsului în cauză) sunt sau nu justificate. În cazul de faţă, acest lucru nu s-a 
întâmplat, deşi procedura a fost începută în 1997. Această conduită încalcă în întregime 
obligaţiile Comisiei în temeiul directivei şi acest lucru a împiedicat autorităţile germane 
                                               
5 Conform unei companii de asigurări germane, un astmatic costă în medie (în ceea ce priveşte costurile 
medicale şi de monitorizare) aproximativ 2 600 EUR pe an. Invenţia petiţionarului ar fi permis realizarea de 
economii cuprinse între 700 şi 1 040 EUR pe an pentru un astmatic. Pentru un milion de pacienţi astmatici, 
aceste sume s-ar fi ridicat la 700 - 1 040 de milioane de euro pe an.



(inclusiv instanţele) să soluţioneze acest caz. Conduita încalcă, de asemenea, toate principiile 
justiţiei naturale în sensul că a lăsat petiţionarul fără nicio cale de atac şi a generat o situaţie 
de insecuritate juridică totală. Comisia are datoria de a acţiona în calitate de gardian al 
tratatului şi apărător al dreptului Uniunii. A spune că aceasta s-a sustras de la îndeplinirea 
obligaţiei sale în acest caz ar fi o apreciere prea blândă. Pentru a spune lucrurilor pe nume, 
chiar dacă petiţionarul pare să nu aibă la dispoziţie nicio cale de atac, acesta este victima unei 
încălcări flagrante a dreptului Uniunii de către Comisie şi a neîndeplinirii la fel de flagrante 
de către această instituţie a obligaţiilor sale în temeiul legii. Comisia este responsabilă de 
garantarea respectării dreptului Uniunii. Cum ne putem aştepta ca cetăţenii Uniunii şi 
întreprinderile să respecte legea atunci când instituţia care trebuie să fie gardianul tratatelor 
dă un exemplu atât de alarmant?

Se propune ca Comisia pentru afaceri juridice să informeze Comisia pentru petiţii cu privire 
la concluziile sale şi să recomande acestei comisii să îl invite pe comisarul responsabil să se 
prezinte imediat în faţa sa pentru a se explica public în faţa Parlamentului cu privire la 
conduita sa şi pentru a lămuri cum a apărut această situaţie şi cum propune Comisia să o 
remedieze. Aceste măsuri sunt esenţiale şi pentru a risipi suspiciunile conform cărora este 
posibil ca Comisia să nu fi acţionat corect în acest caz. Având în vedere problemele de 
interes public substanţiale ridicate de prezenta petiţie, comisia ar putea propune ca, în cazul 
în care această relatare nu este satisfăcătoare, Comisia pentru petiţii să aibă în vedere 
solicitarea înfiinţării unei comisii de anchetă.  


