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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1222/2011, którą złożył M.S., obywatel Portugalii, w sprawie 
użycia oznakowania CE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się informacji na temat użycia oznakowania CE, dołączonego do 
różnych produktów sprzedawanych na obszarze europejskim. Dodaje, że oglądał ostatnio 
program zrealizowany przez BBC, w którym potępiano niewłaściwe stosowanie i brak 
monitorowania takiego oznakowania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

W przedmiotowej petycji poruszono kwestię programu BBC Panorama w sprawie narzędzi 
chirurgicznych przywożonych do UE. W oparciu o dotychczasową korespondencję z innymi 
osobami Komisja przyjmuje, że składający petycję odnosi się do przywozu narzędzi 
chirurgicznych z niektórych państw azjatyckich. Niemniej jednak Komisja nie dysponuje 
informacjami z pierwszej ręki dotyczącymi tej sprawy.

Należy przypomnieć, że obowiązek prowadzenia nadzoru rynku w przypadku wyrobów 
medycznych oraz ogólnie większości produktów spoczywa na władzach państw 
członkowskich. Jeśli producenci wyrobów medycznych nadają urządzeniu oznakowanie CE 
naruszając wymogi określone w prawodawstwie UE dotyczącym wyrobów medycznych, 
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zwłaszcza dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych1,właściwe organy 
państw członkowskich mają prawo i obowiązek podjąć niezbędne działania, których celem 
jest dopilnowanie tego, by urządzenia takie były produkowane zgodnie z prawem lub usunięte 
z rynku. 

Komisja nie dysponuje danymi, które są dowodem na to, że narzędzia chirurgiczne 
pochodzące ze źródeł wskazanych przez składającego petycję są w większym stopniu 
niezgodne ze standardami niż narzędzia chirurgiczne z innych źródeł. Komisja nie dysponuje 
również danymi, które są dowodem na to, że narzędzia chirurgiczne są w większym stopniu 
niezgodne ze standardami niż inne wyroby medyczne. W związku z tym Komisja nie jest w 
stanie wezwać państw członkowskich do ukierunkowania ich działań związanych z nadzorem 
rynku krajowego na narzędzia chirurgiczne, a zwłaszcza na narzędzia chirurgiczne 
określonego pochodzenia.

Ponadto Komisja nie dysponuje informacjami wskazującymi na to, że właściwy organ 
Zjednoczonego Królestwa – Agencja Regulacji Produktów Leczniczych (MHRA) – nie może 
prowadzić nadzoru rynku w odniesieniu do produktów leczniczych na rynku Zjednoczonego 
Królestwa zgodnie z wymogami obowiązującymi państwa członkowskie na mocy 
prawodawstwa UE. Niemniej jednak w celu dopilnowania tego, by na europejskim rynku 
znajdowały się wyłącznie bezpieczne wyroby medyczne, komisarz John Dalli zwrócił się 
niedawno do państw członkowskich m.in. o zaostrzenie nadzoru rynku zgodnie z dyrektywą 
93/42/EWG i rozporządzeniem (WE) nr 765/20082.

W odniesieniu do ewentualnego naruszenia tak zwanej reguły pochodzenia egzekwowanie 
zgodności z istniejącymi przepisami jest zadaniem określonego państwa członkowskiego, a 
nie Komisji.

Wniosek
Petycja dotyczy spraw, które wchodzą w zakres kompetencji danego państwa 
członkowskiego, w tym przypadku Zjednoczonego Królestwa.

                                               
1Dz.U. L 169 z 12.7.1993, s. 1.
2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające 
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do 
obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93; Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30.


