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Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1222/2011, внесена от M.S., с португалско гражданство, относно 
използването на маркировката „CE“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията иска обяснение относно използването на маркировката „CE“, 
поставена на редица продукти, продавани в европейското пространство.  Той твърди, че 
наскоро е гледал предаване на BBC, което осъжда злоупотребата и липсата на надзор 
при използването на тази маркировка.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителят на петицията посочва предаване на „BBC Panorama“ относно хирургически 
инструменти, внесени в ЕС. Въз основа на предишна кореспонденция с други лица 
Комисията приема, че вносителят на петицията посочва вноса на хирургически 
инструменти от някои азиатски държави. Въпреки това Комисията не разполага с 
непосредствена информация по този въпрос.

Следва да се припомни, че надзорът на пазара както за медицински изделия, така и за 
болшинството от продуктите по принцип е задача на органите на държавите членки. 
Ако производителите на медицински изделия поставят маркировка „CE” на дадено 
изделие в нарушение на изискванията, залегнали в законодателството на ЕС относно 
медицинските изделия, а именно Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно 
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медицинските изделия1, компетентните органи на държавите членки имат правото и 
задължението да предприемат необходимите действия за това тези изделия да бъдат 
приведени в съответствие със законодателството или да бъдат отстранени от пазара. 

Комисията не разполага с данни, които да доказват, че при хирургическите 
инструменти с произхода, посочен от вносителя на петицията, има по-висок процент на 
несъответствие, отколкото при хирургически инструменти с друг произход. Комисията
също така не разполага с данни, които да доказват, че при хирургическите инструменти 
има по-висок процент на несъответствие, отколкото при други видове медицински 
изделия. Съответно Комисията не е в състояние да призове държавите членки да 
съсредоточат своите дейности по надзор на пазара най-общо върху медицинските 
инструменти и по-специално върху хирургически инструменти с определен произход.

Освен това Комисията не разполага с информация, която да посочва вероятността 
компетентният орган на Обединеното кралство, Агенцията за регулиране на 
лекарствените продукти и продуктите в областта на здравеопазването (MHRA), да не 
извършва надзор на пазара по отношение на медицинските изделия, които се предлагат 
на пазара в Обединеното кралство, в съответствие със задължението, наложено на 
държавите членки от законодателството на ЕС. Въпреки това с цел да се гарантира, че 
на европейския пазар са налични единствено безопасни медицински изделия, членът на 
Европейската комисия Dalli отправи искане към държавите членки, наред с другото, да 
засилят своя надзор на пазара в съответствие с Директива 93/42/ЕИО и Регламент (ЕО) 
№ 765/20082.

По отношение на евентуалното нарушение на така нареченото правило за произход, 
спазването на съществуващите правила отново е задача на съответната държава членка, 
а не на Комисията.
Заключение

В петицията се разглеждат въпроси, които попадат в кръга на компетентност на 
съответната държава членка, в случая Обединеното кралство.

                                               
1 ОВ L 169, 12.7.1993 г.
2 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за 

определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на 
продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93; ОВ L 218/13.08.2008 г.


