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Temats: Lūgumraksts Nr. 1222/2011, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais M. S., 
par CE zīmes izmantošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs prasa paskaidrojumus par CE zīmes izmantošanu, ar ko marķēti 
dažādi Eiropas teritorijā tirgoti izstrādājumi. Viņš apgalvo, ka nesen redzējis BBC pārraidi, 
kurā nosodīta šāda marķējuma ļaunprātīga izmantošana un uzraudzības trūkums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz BBC pārraidi par ES ievestajiem ķirurģijas 
instrumentiem. Pamatojoties uz iepriekšēju saraksti ar citām personām, Komisija pieņem, ka 
lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz ķirurģijas instrumentiem, kas ievesti no konkrētām Āzijas 
valstīm. Tomēr Komisijai šajā saistībā trūkst informācijas no pirmavotiem.

Jāatgādina, ka tirgus uzraudzība attiecībā uz medicīnas ierīcēm, kā arī attiecībā uz lielāko daļu 
preču kopumā ir dalībvalstu iestāžu saistošs pienākums. Ja medicīnas ierīču ražotāji 
piestiprina ierīcēm CE marķējumu, pārkāpjot prasības, kas noteiktas ES tiesību aktos par 
medicīnas ierīcēm, jo īpaši Padomes Direktīvā 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm1, dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm ir tiesības un pienākums veikt vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka šādas ierīces atbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām vai tiek izņemtas no 
                                               
1 OV L 169/1, 12.7.1993.
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tirgus.

Komisijas rīcībā nav informācijas, kas apliecinātu, ka lūgumraksta iesniedzēja minētās 
izcelsmes ķirurģijas instrumenti būtu neatbilstīgi biežāk nekā citas izcelsmes ķirurģijas 
instrumenti. Komisijas rīcībā nav arī informācijas, kas apliecinātu, ka ķirurģijas instrumenti 
būtu neatbilstīgi biežāk nekā citas medicīnas ierīces. Tādēļ Komisijai nav pamata aicināt 
dalībvalstis savos valsts tirgus uzraudzības pasākumos īpašu uzmanību pievērst ķirurģijas 
instrumentiem kopumā un it īpaši konkrētas izcelsmes ķirurģijas instrumentiem.

Turklāt Komisijai nav informācijas, kas liecinātu, ka Apvienotās Karalistes kompetentā 
iestāde, Zāļu un veselības aprūpes produktu regulēšanas aģentūra (Medicines and Healthcare 
product Regulatory agency MHRA), neveic tirgus uzraudzību attiecībā uz AK tirgū 
pieejamajām medicīnas ierīcēm atbilstīgi ES tiesību aktos noteiktajām dalībvalstu saistībām. 
Tomēr, lai pārliecinātos, ka Eiropas tirgū ir pieejamas tikai drošas medicīnas ierīces, 
Komisārs Dalli nesen aicināja dalībvalstis cita starpā pastiprināt tirgus uzraudzību saskaņā ar 
Direktīvu 93/42/EEK un Regulu (EK) Nr. 765/20081.

Attiecībā uz tā saucamo izcelsmes noteikumu iespējamo pārkāpumu jānorāda, ka arī atbilstību 
spēkā esošajiem noteikumiem nodrošina attiecīgā dalībvalsts, nevis Komisija.
Secinājums

Par lūgumrakstā minētajiem jautājumiem atbildīga ir attiecīgā dalībvalsts, kas šajā gadījumā ir 
Apvienotā Karaliste.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un 
tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93; OV L 218, 
13.8.2008., 30. lpp.


