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1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită explicații referitoare la utilizarea mărcii CE aplicată pe diverse produse 
vândute în spațiul european. Acesta susține că a văzut recent o emisiune la postul de 
televiziune BBC care condamna utilizarea necorespunzătoare și lipsa de monitorizare a unui 
asemenea marcaj.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiția face referire la un program difuzat de postul de televiziune BBC Panorama cu privire 
la instrumentele chirurgicale importate de UE. Pe baza corespondenței precedente cu alte 
persoane, Comisia presupune că petiționarul face referire la importul de instrumente 
chirurgicale din anumite țări asiatice. Cu toate acestea, Comisia nu dispune de informații 
directe în acest domeniu.

Ar trebui reamintit faptul că sarcina de supraveghere a pieței în ceea ce privește atât 
dispozitivele medicale, cât și majoritatea produselor revine autorităților naționale. În cazul în 
care producătorii de dispozitive medicale aplică marcajul CE pe un dispozitiv încălcând 
cerințele prevăzute de legislația UE privind dispozitivele medicale, în special 
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Directiva 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale1, autoritățile competente ale 
statelor membre au dreptul și datoria să ia măsurile necesare astfel încât aceste dispozitive să 
devină conforme cu legislația sau să fie retrase de pe piață. 

Comisia nu dispune de informații care să probeze faptul că instrumentele chirurgicale cu 
originea menționată de petiționar prezintă o rată mai mare de nerespectare a dispozițiilor 
europene decât instrumentele chirurgicale de altă origine. De asemenea, Comisia nu dispune 
de informații care să probeze faptul că instrumentele chirurgicale prezintă o rată mai mare de 
nerespectare a dispozițiilor europene decât oricare alt tip de dispozitive medicale. Prin 
urmare, Comisia nu este în măsură să solicite statelor membre să își concentreze activitățile de 
supraveghere a piețelor naționale asupra instrumentelor chirurgicale în general și a 
instrumentelor chirurgicale cu o anumită origine în special.

Mai mult, Comisia nu dispune de nicio informație care să indice faptul că autoritatea britanică 
competentă, Agenția de Reglementare în domeniul Medicamentelor și al Produselor de 
Sănătate (MHRA), nu desfășoară o supraveghere a pieței cu privire la dispozitivele medicale 
de pe piața Regatului Unit în conformitate cu obligația impusă statelor membre de legislația 
UE. Cu toate acestea, pentru a asigura că pe piața europeană pot fi găsite doar dispozitive 
medicale sigure, comisarul Dalli a solicitat recent statelor membre, printre altele, să își 
consolideze supravegherea pieței în conformitate cu Directiva 93/42/CEE și cu Regulamentul 
(CE) nr. 765/20082.

În ceea ce privește posibila încălcare a așa-numitei reguli de origine, tot statele membre 
respective, și nu Comisia, sunt responsabile de respectarea normelor existente.

Concluzii
Petiția se referă la aspecte care țin de responsabilitatea statelor membre respective, în acest 
caz a Regatului Unit.

                                               
1 JO L 169/1, 12.7.1993.
2 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a 
cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 339/93: JO L 218/30, 13.8.2008.


