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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo pateikti paaiškinimus, susijusius su CE žymens, kuriuo pažymėti 
įvairūs Europoje parduodami produktai, naudojimu.  Peticijos pateikėjas teigia, kad neseniai 
per BBC kanalą matė laidą, kurioje buvo smerkiamas netinkamas šio žymens naudojimas ir 
tai, kad nevykdoma jo naudojimo kontrolė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijoje nurodoma per BBC panoramą matyta laida apie į ES importuojamus chirurginius 
instrumentus. Remdamasi ankstesniu susirašinėjimu su kitais asmenimis, Komisija mano, kad 
peticijos pateikėjas nurodo chirurginių instrumentų importą iš tam tikrų Azijos šalių. Vis dėlto 
Komisija neturi tiesioginės informacijos šioje srityje.

Reikėtų priminti, kad medicinos prietaisų, kaip ir apskritai didžiosios daugumos produktų, 
rinkos priežiūra yra valstybių narių valdžios institucijų atsakomybė. Jei medicinos prietaisų 
gamintojai CE žymeniu žymi prietaisą pažeisdami ES teisės aktuose dėl medicinos prietaisų, 
ypač Tarybos direktyvoje 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų1, nustatytus reikalavimus, 

                                               
1 OL L 169/1, 1993 7 12.



PE491.032v01-00 2/2 CM\903877LT.doc

LT

valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turi teisę ir pareigą imtis būtinų veiksmų, 
kad tokie prietaisai atitiktų teisės aktų nuostatas arba būtų pašalinti iš rinkos. 

Komisija neturi duomenų, kad būtų galima įrodyti, jog peticijos pateikėjo nurodytos kilmės 
chirurginių instrumentų reikalavimų neatitikimo rodiklis yra didesnis nei kitos kilmės 
chirurginių instrumentų. Komisija taip pat neturi duomenų, kad būtų galima įrodyti, jog 
chirurginių instrumentų reikalavimų neatitikimo rodiklis yra didesnis nei kitų rūšių medicinos 
prietaisų. Todėl Komisija negali raginti valstybių narių sutelkti savo nacionalinės rinkos 
priežiūros veiklą į chirurginius instrumentus apskritai ir ypač į tam tikros kilmės chirurginius 
instrumentus.

Be to, Komisija neturi jokios informacijos, rodančios, kad Jungtinės Karalystės 
kompetentinga institucija, Vaistų ir sveikatos priežiūros produktų reguliavimo agentūra 
negalėtų atlikti medicinos prietaisų rinkos priežiūros Jungtinės Karalystės rinkoje, 
vadovaujantis ES teisės aktais valstybėms narėms nustatytais įsipareigojimais. Vis dėlto 
siekdamas užtikrinti, kad į Europos rinką patektų tik saugūs medicinos prietaisai, Komisijos 
narys J. Dalli neseniai paragino valstybes nares, be kita ko, stiprinti savo rinkų priežiūrą pagal 
Direktyvą 93/42/EEB ir Reglamentą (EB) Nr. 765/20081.

Atsižvelgiant į galimą vadinamosios kilmės taisyklės pažeidimą, būtent atitinkamos valstybės 
narės, o ne Komisija, turi užtikrinti, kad galiojančių taisyklių būtų laikomasi.
Išvada

Peticijoje pateikti klausimai yra atitinkamos valstybės narės, šiuo atveju Jungtinės Karalystės, 
atsakomybė.“

                                               
1 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių 
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