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Резолюция на Европейския парламент относно некачествени гръдни 
имплантанти със силиконов гел, произведени от френската компания „PIP“ 
(0000(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 184 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно иновации в сектора на
медицинските изделия (2011/C 202/03);

– като взе предвид Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно 
медицинските изделия,1

– като взе предвид Директива 90/385/ЕИО на Съвета относно сближаване на 
законодателството на държавите членки, свързано с активните имплантируеми 
медицински изделия,

– като взе предвид Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 
октомври 1998 г. относно диагностичните медицински изделия in vitro,2

– като взе предвид Директива 2000/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
16 ноември 2000 г. за изменение на Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно 
медицински изделия, включващи устойчиви производни на човешка кръв или 
човешка плазма3,

– като взе предвид становището на Научния комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове относно „безопасността на силиконовите 
продукти, произведени от Poly Implant Prothèse (PIP)“, публикувано на 1 февруари 
2012 г.

– като взе предвид заключенията4 на Конференцията на високо равнище по въпросите 
на здравето относно иновации в медицинските технологии, проведена на 22 март 
2011 г. в Брюксел,

– като взе предвид резолюцията си от 13 юни 2001 г. относно обявените за допустими 

                                               
1 OВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1
2 OВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1
3 OВ L 313, 13.12.2000 г., стр. 22
4 http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/files/exploratory_process/hlc_en.pdf
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петиции относно силиконовите имплантанти (Петиции 0470/1998 и 0771/1998)1,

– като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2012 г. относно „Към съгласуван 
европейски подход за колективна защита“2,

– като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че след разкритията на френските здравни органи, френски 
производител (Poly Implant Prothèse) в момента се разследва за измама, свързана с 
използване на нискокачествен материал (промишлен силикон), различен от 
заявения в подадените документи за оценка на съответствието (медицински 
силикон),

Б. като има предвид недостатъчните клинични данни, както и липсата на 
епидемиологични данни относно потенциалните рискове, свързани с гръдните 
имплантанти, произведени от PIP,

В. като има предвид, че процентът на разкъсванията при третото поколение гръдни 
имплантанти варира от 10 до 15 % в рамките на десет години от поставянето на 
имплантанта,

Г. като има предвид, че проведените от френските органи изпитания на физическата 
цялост на образци от произведени от PIP гръдни силиконови имплантанти, показаха 
слабости в обвивката, които не се откриват в други имплантанти, предлагани в 
търговската мрежа,

Д. като има предвид, че разследването показа, че производителят неправомерно е 
използвал промишлен силикон вместо одобрения медицински силикон,

Е. като има предвид, че в доклада на НКВИНЗР3  (поискан от Комисията в началото на 
януари) се изразява известна загриженост относно възможността от възпаление, 
предизвикано от разкъсване на произведените от PIP силиконови имплантанти,

Ж. като има предвид, че наличните данни сочат, че около 400 000 силиконови гръдни 
имплантанти, произведени от PIP са били продадени в световен мащаб; като има 
предвид, че тези имплантанти са били широко използвани в Обединеното кралство, 
Франция, Испания и Германия, където произведени от PIP силиконови гръдни 
имплантанти са били поставени на съответно около 40 000, 30 000, 10 000 и 7 500 
жени,

З. като има предвид, че пациентите трябва да знаят, че в някои случаи имплантантите 
не са постоянни и може да трябва да бъдат заменяни или премахвани, като има 
предвид, че пациентите също така трябва да бъдат информирани относно 
качеството на имплантантите и за това дали те са подходящи за тях;

И. като има предвид, че поради липсата на регистрация на поставените имплантанти на 
                                               
1 ОВ C 53 E, 28.2.2002 г., стр. 231.
2 (2011/2089(INI)
3 НКВИНЗР (Научен комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове).
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европейско равнище общият брой жени с имплантанти не е известен;

Й. като има предвид, че въвеждането на европейското законодателство относно 
медицинските изделия в националното законодателство не предотврати тази 
измама, която има и ще има сериозно отрицателно въздействие върху общественото 
здраве в международен мащаб;

К. като има предвид, че тази измама в областта на здравеопазването разкри 
недостатъци на европейско и национално равнище и по-специално липса на 
сътрудничество между държавите членки и международната общност по отношение 
на обмена на информация и уведомяването за нежелани реакции и липса на обратна 
проследимост на суровините, използвани за медицински изделия,

Л. като има предвид, че случаят с произведените от PIP имплантанти разкри провал в 
настоящата система за сертифициране за съответствие с посочените в Директива 
2007/47/EО за медицинските изделия1 съществени изисквания по отношение на 
безопасността и опазването на здравето, особено по отношение на ролята  и 
контролните функции на нотифицираните органи и отношенията им с националните 
компетентни органи,

М. като има предвид, че Директива 2007/47/EО за медицинските изделия ще бъде 
преразгледана през 2012 г.; като има предвид, че е важно да се извадят съответните 
поуки от тази измама и да се затегнат изискванията за наблюдение и за пускане на 
пазара на национално и европейско равнище,

Н. като има предвид, че наличните данни сочат, че много произведени от PIP 
имплантанти вероятно са били произведени от немедицински силикон и че този 
силикон може да съдържа съставки, които отслабват обвивката на имплантанта и се 
просмукват в тъканите на тялото,

1. отбелязва, че няколко държави членки посъветваха пациентите да се консултират 
със своите лекари или да направят постъпки за отстраняване не гръдните 
имплантанти, произведени от PIP като предпазна мярка;

2. призовава Комисията и държавите членки да засилят сътрудничеството си в 
рамките на съществуващата правна рамка за засилване на контрола, с цел 
предоставяне на по-добри гаранции за безопасност на медицинските технологии, 
особено на високорисковите изделия;

3. подчертава, че след като направят оценка, държавите членки трябва незабавно да 
информират Комисията и другите държави членки за мерките, които са били 
предприети или се разглеждат за свеждане до минимум възможността за повторен
такъв инцидент;

                                               
1 Директива 2007/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 90/385/ЕИО 

на Съвета относно сближаване на законодателството на държавите членки, свързано с активните 
имплантируеми медицински изделия, на Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските 
изделия и на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди.
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4. призовава за въвеждането и изпълнението на съществени и незабавни конкретни 
мерки въз основа на действащото законодателство относно медицинските изделия, 
които да имат за цел по-специално:

- засилване на контрола над медицинските изделия, които вече са на пазара;

- гарантиране пълното използване от страна на всички нотифицирани органи в 
контекста на оценката за съответствие на пълномощията им за провеждане 
на изненадващи и чести проверки поне веднъж на 12 месеца по цялата верига 
за доставка, особено за най-опасните медицински изделия (клас ІІІ);

- затягане на критериите за издаване на разрешения, увеличаване на 
прозрачността на функционирането и задачите на нотифицираните органи и 
изграждането на общоевропейска система за управление на квалификациите 
за нотифицираните органи;

- засилване на наблюдението на пазара и обмена на информация относно 
нежелани реакции между националните органи, за да се гарантира 
подобряване на проследимостта и последващите действия на контрола на 
медицинските изделия;

- подобряване на наблюдението на нотифицираните органи от националните 
органи;

- подобряване на функционирането на системата за бдителност за медицински 
изделия, например чрез активно насърчаване на пациентите и здравните 
работници да съобщават за нежелани събития и чрез предоставяне на 
системен достъп на нотифицираните органи до доклади относно нежелани 
събития и установяване на централизирана процедура за събиране и 
обработка на сигнали за нежелани реакции;

- подкрепа на изготвянето на инструменти, осигуряващи проследимост на 
медицинските изделия, както и дългосрочното им наблюдение по отношение 
на безопасност и резултати, като идентификационни системи за изделията, 
регистър на имплантантите и обобщение на продуктовите характеристика на 
всяко медицинско изделие;

- улесняване на съобщаването за нежелани реакции от пациентски асоциации 
и здравни работници на националните органи;

5. призовава Комисията да направи оценка на добавената стойност на система за 
одобряване преди пускането на пазара за определени категории медицински 
изделия;

6. призовава за въвеждане на паспорти на получателите на имплантанти, които да 
включват специалните характеристики на имплантанта, потенциалните му нежелани 
ефекти и предупреждение за възможните рискове за здравето и необходимите 
постоперативни и последващи грижи; паспортът трябва да бъде подписан от лекаря 
и пациента и да има валидност на съгласие за операцията;

7. изразява становището, че е необходимо да се повиши информираността на 
широката общественост относно потенциалните рискове от гръдните имплантанти 
със силиконов гел; призовава държавите членки за по-добро регулиране на 
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рекламата на козметични имплантанти, за да се гарантира, че пациентите напълно 
съзнават съотношението риск/полза, и по-специално, че жените са информирани, че 
гръдните имплантанти трябва да бъдат сменяни след известен период от време и че 
този период варира при различните пациенти;

8. признава, че пациентите, които вече имат гръдни имплантанти може да се нуждаят 
от ретроспективна информация, съвет и медицинско наблюдение и скрининг за 
разкъсвания вътре или извън капсулата;

9. подчертава, че изпитанията и стандартите за гръдните имплантанти следва да бъдат 
усъвършенствани и да отчитат взаимодействието между материала на обвивката и 
запълващия я гел и заобикалящите ги телесни течности по отношение на 
устойчивостта на износване и разкъсване на обвивката и целия имплантант;

10. настоятелно препоръчва воденето на отчет на данните относно операциите за 
поставяне на гръдни имплантанти под формата на задължителен национален 
регистър на гръдните имплантанти във всяка държава членка. подчертава, че 
задължителният регистър ще задължи всички клиники да предоставят съответните 
данни, докато пациентите ще имат право да дават или отказват съгласие за 
включване на личните им данни;

11. настоятелно препоръчва увеличаване на капацитета за откриване и свеждане до 
минимум на риска от измама, включително чрез преразглеждане на Директивата за 
медицинските изделия, по-специално по отношение на наблюдението на пазара, 
бдителността и функционирането и задачите на нотифицираните органи;

12. подчертава, че следва да има ясна система за отчетност за медицинските изделия. 
Така че ако се появи проблем, да е ясно кой отговаря за създадените разходи, 
призовава за ясни правила за наказателна и гражданска отговорност;

13. призовава Комисията да разгледа, при предстоящото преразглеждане на 
законодателството относно медицинските изделия, необходимостта от подаване на 
заявления за разрешение за пускане на пазара на опасни медицински изделия, 
въвеждането на задължителни изненадващи проверки, засилен контрол на 
нотифицираните органи и допълнителни изпитания на образци от вече пуснати на 
пазара продукти;

14. настоятелно призовава държавите членки да провеждат щателни и чести 
изненадващи проверки, особено по отношение на най-опасните медицински изделия 
(клас ІІІ);

15. счита, че тази измама отново доказва необходимостта от система за колективна 
защита, която да помага на потребителите и пациентите да получават компенсации, 
както се подчертава в резолюцията на Европейския парламент „Към съгласуван 
европейски подход за колективна защита“1;

16. призовава държавите членки да обединят докладите си за нежелани инциденти и 

                                               
1 (2011/2089(INI)
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други регулаторни данни посредством централизирана база данни, както се изисква 
от Директивата за медицинските изделия с цел по-ефективен надзор и защита на 
здравето;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и на парламентите на държавите членки.


