
CM\903877DA.doc PE491.032v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

30.5.2012
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mærkning

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om forklaring på anvendelsen af CE-mærkningen af forskellige 
produkter, som sælges inden for EU. Han oplyser, at han for nylig så en BBC-udsendelse, 
som fordømte misbruget af og den manglende kontrol med denne mærkning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andragendet henviser til BBC's Panorama-udsendelse om kirurgiske instrumenter, der 
importeres til EU. På grundlag af tidligere korrespondance med andre personer antager 
Kommissionen, at andrageren henviser til importen af kirurgiske instrumenter fra visse 
asiatiske lande. Kommissionen har dog ingen førstehåndsoplysninger på dette område.

Det bør erindres, at det påhviler myndighederne i medlemsstaterne at føre markedstilsyn med 
medicinsk udstyr og langt de fleste produkter i almindelighed. Hvis producenter af medicinsk 
udstyr anbringer CE-mærkningen på en anordning i strid med EU-lovgivningens krav til 
medicinsk udstyr, navnlig Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr1, har 
medlemsstaternes kompetente myndigheder ret og pligt til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at sådanne anordninger opfylder kravene i 

                                               
1 EUT L 169 af 12.7.1993, s. 1.
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lovgivningen eller bliver fjernet fra markedet. 

Kommissionen råder ikke over dokumentation for, at kirurgiske instrumenter med den 
oprindelse, som andrageren henviser til, medfører en højere grad af overtrædelse af kravene 
end kirurgiske instrumenter med anden oprindelse. Kommissionen råder heller ikke over 
dokumentation for, at kirurgiske instrumenter medfører en højere grad af overtrædelse af 
kravene end andre typer af medicinsk udstyr. Følgelig er Kommissionen ikke i stand til at 
opfordre medlemsstaterne til at fokusere deres nationale markedstilsynsaktiviteter på 
kirurgiske instrumenter i almindelighed og navnlig ikke på kirurgiske instrumenter med en 
bestemt oprindelse.

Endvidere har Kommissionen ingen oplysninger, som indikerer, at Det Forenede Kongeriges 
kompetente myndighed, "Medicines and Healthcare products Regulatory Agency" 
(myndighed for lægemidler og sundhedsplejeprodukter) ikke skulle foretage 
markedsovervågning af medicinsk udstyr på det britiske marked i overensstemmelse med de 
forpligtelser, som EU-lovgivningen pålægger medlemsstaterne. Men for at sikre, at der kun 
findes sikkert medicinsk udstyr på det europæiske marked har kommissær Dalli for nylig 
anmodet medlemsstaterne om bl.a. at styrke deres markedsovervågning i overensstemmelse 
med direktiv 93/42/EØF og forordning (EF) nr. 765/20081.

Med hensyn til den mulige overtrædelse af den såkaldte oprindelsesregel er det igen de
respektive medlemsstaters, og ikke Kommissionens, opgave at sikre overholdelse af de 
eksisterende regler.
Konklusion

Andragendet omhandler emner, som henhører under de respektive medlemsstaters 
ansvarsområde, i dette tilfælde Det Forenede Kongeriges." 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og 
markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning 
(EØF) nr. 339/93; EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.


