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Comissão das Petições

30.5.2012

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição 1222/2011 apresentada por M.S., de nacionalidade portuguesa, sobre 
a utilização da marca CE

1. Síntese da petição

O peticionário pede explicações em relação à utilização da marca CE aposta em diversos 
produtos vendidos no seio do espaço europeu. Afirma ter assistido recentemente a um 
programa do canal BBC que condenava a utilização indevida e a falta de controlo da referida 
marcação.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 28 de fevereiro de 2012. A Comissão foi solicitada a prestar 
informações, nos termos do n.º 6 do artigo 202.º do Regimento.

3. Resposta da Comissão, recebida em 30 de maio de 2012

A petição faz referência a uma emissão do programa «Panorama», da BBC, sobre 
instrumentos cirúrgicos importados para a UE. Tendo por base a anterior troca de 
correspondência com outras pessoas, a Comissão deduz que o peticionário se refere à 
importação de instrumentos cirúrgicos oriundos de certos países da Ásia. Contudo, a 
Comissão não dispõe de informações em primeira mão neste domínio.

Importa recordar que o dever de fiscalização do mercado é, quer para dispositivos médicos 
quer para a grande maioria dos produtos em geral, da responsabilidade dos Estados-Membros. 
Se um fabricante de dispositivos médicos apuser a marcação CE num dispositivo em violação 
dos requisitos estabelecidos pela legislação da UE em matéria de dispositivos médicos, 
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nomeadamente a Diretiva 93/42/CEE do Conselho relativa aos dispositivos médicos1, cabe às 
autoridades competentes dos Estados-Membros tomar as medidas necessárias para fazer com 
que os dispositivos em causa passem a estar em conformidade com a legislação ou sejam 
retirados do mercado.

A Comissão não dispõe de dados que indiquem a existência de uma maior taxa de 
não-conformidade nos instrumentos cirúrgicos provenientes das regiões referidas pelo 
peticionário do que nos instrumentos cirúrgicos de outras proveniências. Nem tão pouco tem 
em sua posse dados que indiquem que existe uma maior taxa de não-conformidade nos 
instrumentos cirúrgicos em relação a outros tipos de dispositivos médicos. Neste sentido, a 
Comissão não se encontra em posição de solicitar aos Estados-Membros que centrem as suas 
atividades de fiscalização de mercado nacional nos instrumentos cirúrgicos em geral e, em 
particular, nos instrumentos cirúrgicos de determinadas proveniências.

Além disso, a Comissão não tem informações que apontem para a eventualidade de a Agência 
Reguladora dos Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA), autoridade competente no 
Reino Unido, não estar a fiscalizar o mercado relativo a dispositivos médicos no Reino Unido 
em conformidade com a obrigação imposta pela legislação da UE aos Estados-Membros. Não 
obstante, a fim de assegurar que somente dispositivos médicos seguros circulem no mercado 
europeu, o Comissário Dalli pediu recentemente aos Estados-Membros que, entre outras 
medidas, reforçassem a sua fiscalização do mercado em conformidade com a 
Diretiva 93/42/CEE e o Regulamento CE/765/20082.

Em relação à eventual infração à designada regra de origem, mais uma vez, cabe ao respetivo
Estado-Membro e não à Comissão garantir a observância das regras existentes.
Conclusão

A petição levanta questões que são da responsabilidade do Estado-Membro em causa, no caso 
vertente o Reino Unido.

                                               
1 JO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
2 Regulamento (CE) n.º 765/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 julho de 2008, que estabelece os 
requisitos de acreditação e fiscalização do mercado relativos à comercialização de produtos, e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 339/93; JO L 218 de 13.8.2008, p. 30.


