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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója magyarázatot kér az európai térségben forgalmazott számos terméken 
elhelyezett CE-jelölés használatáról. Kifejti, hogy a közelmúltban látott egy műsort a BBC-n, 
amely az említett jelölés használatával való visszaélésekről és az ellenőrzések hiányáról 
számolt be.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petíció a BBC panoráma csatornán az EU-ba importált sebészeti eszközökről vetített 
műsorra hivatkozik . A Bizottság más személyekkel folytatott előzetes levelezése alapján 
feltételezi, hogy a petíció benyújtója a sebészeti eszközök bizonyos ázsiai országokból 
származó behozatalára utal. A Bizottságnak azonban ezen a téren nincsenek első kézből 
származó információi.

Emlékeztetni kell arra, hogy a piacfelügyelet ellátásának feladata – az orvostechnikai 
eszközök esetében éppúgy, mint általában a termékek túlnyomó többségénél – a tagállamok 
hatóságaira hárul. Ha az orvostechnikai eszközök gyártója egy eszközön a CE-jelölést az 
orvostechnikai eszközökre vonatkozó uniós jogszabály, nevezetesen az orvostechnikai 
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eszközökről szóló 93/42/EGK tanácsi irányelv1 követelményeit megsértve tünteti fel, akkor a 
tagállam illetékes hatóságainak joga és kötelessége megtenni a szükséges intézkedést annak 
érdekében, hogy az ilyen eszközöket összhangba hozzák a jogszabállyal vagy eltávolítsák a 
piacról. 

A Bizottság nem rendelkezik adatokkal annak bizonyítására, hogy a petíció benyújtója által 
hivatkozott forrásokból származó sebészeti eszközök körében nagyobb arányú lenne a nem 
megfelelés, mint a más forrásból származó sebészeti eszközök között. A Bizottság olyan 
adatokkal sem rendelkezik, amelyek azt bizonyítanák, hogy a sebészeti eszközök körében a 
nem megfelelés aránya magasabb, mint az orvostechnikai eszközök más típusainál. A 
Bizottság ebből következően nem szólíthatja fel a tagállamokat arra, hogy nemzeti 
piacfelügyeleti tevékenységeikben helyezzenek hangsúlyt általában a sebészeti eszközökre és 
különösen az egy bizonyos forrásból származó sebészeti eszközökre.

A Bizottságnak ezenkívül olyan információja sincs, amely arra utalna, hogy az egyesült 
királysági illetékes hatóság, a gyógyszerek és egészségügyi termékek szabályozó hivatala 
(MHRA) – az uniós jogszabály értelmében a tagállamokra vonatkozó kötelezettségnek 
megfelelően – az egyesült királysági piacon forgalmazott orvostechnikai eszközök 
tekintetében esetleg nem folytat a piacfelügyeletet. Dalli biztos mindenesetre a közelmúltban 
többek között arra kérte a tagállamokat, hogy a 93/42/EGK irányelvnek és a 765/2008/EK 
rendeletnek2 megfelelően erősítsék meg a piacfelügyeletüket, így biztosítván, hogy az európai 
piacon csak biztonságos orvostechnikai eszközök lehessenek jelen.

Ami az úgynevezett származási szabály esetleges megsértését illeti, a meglévő szabályoknak 
való megfelelés biztosítása újfent az érintett tagállam feladata, nem pedig a Bizottságé.
Következtetés

A petíció olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyek az érintett tagállam, ez esetben az Egyesült 
Királyság hatáskörébe tartoznak.

                                               
1 HL L 169., 1993.7.12., 1. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása 
tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről; HL L 218., 2008.8.13., 30. o.


