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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1222/2011 imressqa minn M.S., ta’ ċittadinanza Portugiża, fuq l-
użu tal-marka KE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirrikjedi spjegazzjoni dwar l-użu tal-marka KE li tinstab fuq diversi prodotti 
għal bejgħ fiż-żona Ewropea.  Il-persuna tiddikjara li riċentement rat xandira fuq il-BBC li 
kkundannat l-użu ħażin u n-nuqqas ta’ monitoraġġ ta’ tali marka.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Il-petizzjoni tirreferi għal programm fuq BBC Panorama dwar strumenti kirurġiċi importati fl-
UE. Abbażi ta’ korrispondenza preċedenti ma’ persuni oħrajn, il-Kummissjoni tassumi li l-
petizzjonant qiegħed jirreferi għall-importazzjoni ta’ strumenti kirurġiċi minn ċerti pajjiżi 
Ażjatiċi. Madankollu, il-Kummissjoni m’għandha l-ebda informazzjoni diretta f’dan il-qasam.

Għandu jiġi mfakkar li l-kompitu tas-sorveljanza tas-suq, għall-apparat għal użu mediku kif 
ukoll għall-parti l-kbira tal-prodotti b’mod ġenerali, huwa responsabbiltà tal-Istati Membri. 
Jekk il-manifatturi tal-apparat għal użu mediku jwaħħlu l-marka tal-KE ma’ apparat bi ksur 
tar-rekwiżiti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE fuq apparat għal użu mediku, b'mod partikolari 
d-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE dwar mezzi mediċi1, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom id-dritt u d-dmir li jieħdu l-azzjoni neċessarja sabiex dan l-apparat isir 
                                               
1 ĠU L 169/1 tat-12.7.1993.
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konformi mal-leġiżlazzjoni jew jitneħħa mis-suq. 

Il-Kummissjoni m’għandhiex dejta li turi li strumenti kirurġiċi tal-oriġini li jagħmel referenza 
għaliha l-petizzjonant għandhom rata ta’ nonkonformità ogħla minn strumenti kirurġiċi ta’ 
oriġini oħra. Il-Kummissjoni lanqas ma għandha dejta li turi li strumenti kirurġiċi għandhom 
rata ta’ nonkonformità ogħla minn tipi oħra ta’ apparat għal użu mediku. Għalhekk, il-
Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tistieden lill-Istati Membri jiffukaw l-attivitajiet 
nazzjonali tagħhom ta' sorveljanza tas-suq fuq strumenti kirurġiċi b’mod ġenerali u fuq 
strumenti kirurġiċi ta’ ċerta oriġini b’mod partikolari.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni m’għandhiex informazzjoni li tindika li l-awtorità 
kompetenti tar-Renju Unit, l-Aġenzija Regolatorja għall-Mediċini u l-Kura tas-Saħħa 
(MHRA) tista’ ma twettaqx sorveljanza tas-suq fir-rigward tal-apparat għal użu mediku fuq 
is-suq tar-Renju Unit f’konformità mal-obbligu impost fuq l-Istati Membri mil-leġiżlazzjoni 
tal-UE. Madankollu, sabiex jiġi żgurat li apparat għal użu mediku sikur biss jista’ jinstab fis-
suq Ewropew, il-Kummissarju Dalli riċentement talab lill-Istati Membri, fost affarijiet oħra, 
biex isaħħu s-sorveljanza tagħhom tas-suq f’konformità mad-Direttiva 93/42/KEE u r-
Regolament KE/765/20081.

Fir-rigward tal-ksur possibbli tal-hekk imsejħa regola tal-oriġini, huwa għal darb’oħra 
kompitu tal-Istat Membru rispettiv u mhux tal-Kummissjoni li jinforza l-konformità mar-
regoli eżistenti.

Konklużjoni
Il-petizzjoni titratta dwar kwistjonijiet li huma taħt ir-responsabbiltà tal-Istat Membru 
rispettiv, f’dan il-każ ir-Renju Unit.

                                               
1 Ir-Regolament (KE) 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi r-
rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti, u li 
jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 339/93; ĠU L 218/30 tat-13.8.2008.


