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Betreft: Verzoekschrift 1222/2011, ingediend door M. S. (Portugese nationaliteit), over het 
gebruik van de CE-markering

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om toelichting op het gebruik van de CE-markering aangebracht op diverse 
producten verkocht op Europees grondgebied. Hij verklaart dat hij onlangs een uitzending van de 
BBC heeft gezien waarin misbruik van en gebrekkig toezicht op deze markering aan de kaak 
werd gesteld.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

In het verzoekschrift wordt verwezen naar een uitzending van het BBC-programma panorama 
over chirurgische instrumenten die in de EU worden ingevoerd. Afgaande op eerdere 
correspondentie met andere personen, neemt de Commissie aan dat indiener refereert aan de 
invoer van chirurgische instrumenten uit bepaalde Aziatische landen, maar de Commissie heeft 
hierover geen informatie uit de eerste hand.

Er moet aan worden herinnerd dat markttoezicht voor de overgrote meerderheid van producten, 
en dus ook voor medische hulpmiddelen, een taak is van overheden van lidstaten. Indien 
fabrikanten van medische hulpmiddelen de CE-markering op een hulpmiddel aanbrengen en 
daarmee in strijd handelen met de in EU-wetgeving vastgelegde eisen over medische 
hulpmiddelen, met name Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen1, hebben de 
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bevoegde autoriteiten van de lidstaten het recht en de plicht noodzakelijke maatregelen te treffen 
om dergelijke hulpmiddelen in overeenstemming te brengen met de wetgeving, of om ze aan de 
markt te onttrekken. 

De Commissie beschikt niet over gegevens waaruit blijkt dat chirurgische instrumenten van de 
door indiener genoemde herkomst vaker in strijd zijn met wettelijke bepalingen dan chirurgische 
instrumenten van een andere herkomst. De Commissie beschikt evenmin over gegevens waaruit 
blijkt dat chirurgische instrumenten vaker in strijd zijn met wettelijke bepalingen dan andere 
soorten medische hulpmiddelen. Derhalve is het voor de Commissie niet mogelijk lidstaten te 
verzoeken hun markttoezichtactiviteiten te richten op chirurgische instrumenten in het algemeen 
en chirurgische instrumenten van een bepaalde herkomst in het bijzonder.

Voorts heeft de Commissie geen informatie die erop wijst dat de bevoegde autoriteit in het 
Verenigd Koninkrijk – de "Medicines and Healthcare product Regulatory agency" (MHRA) –
nalaat toezicht te houden op medische hulpmiddelen op de Britse markt, zoals lidstaten  
krachtens EU-wetgeving verplicht zijn te doen. Niettemin heeft commissaris Dalli de lidstaten 
kort geleden onder meer gevraagd hun markttoezicht overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG en 
Verordening EG/765/20081 te verscherpen, om ervoor te zorgen dat er op de Europese markt 
uitsluitend veilige medische hulpmiddelen worden aangeboden. 

Ook ten aanzien van een mogelijke inbreuk op de zogenoemde oorsprongsregel, is het aan de 
betreffende lidstaat, en niet aan de Commissie, om naleving van bestaande regels af te dwingen.

CONCLUSIE

Het verzoekschrift betreft kwesties die onder de verantwoordelijkheid vallen van de betreffende 
lidstaten, in dit geval van het Verenigd Koninkrijk.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de 
eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van 
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