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B7-0000/2012

Europa-Parlamentets beslutning om defekte silikonebrystimplantater fremstillet af den 
franske virksomhed PIP (0000(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 184 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets konklusioner om innovation i sektoren for medicinsk udstyr 
(2011/C 202/03),

– der henviser til Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger1,

– der henviser til Rådets direktiv 90/385/EØF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om aktive, implantable medicinske anordninger,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/70/EF af 16. november 2000 
om ændring af Rådets direktiv 93/42/EØF for så vidt angår medicinsk udstyr, som 
indeholder stabile produkter af humant blod eller plasma3,

– der henviser til udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede 
Sundhedsrisici (SCENIHR) om "The Safety of PIP Silicone Breast Implants", 
offentliggjort den 1. februar 20124,

– der henviser til konklusionerne5 fra sundhedskonferencen på højt niveau om innovation 
inden for medicinsk teknologi, der blev afholdt den 22. marts 2011 i Bruxelles,

– der henviser til sin beslutning om andragender om brystimplantater af silikone, der er 
erklæret i overensstemmelse med kravene for behandling (andragender 470/1998 og 
771/1998)6,

– der henviser til sin beslutning af 2. februar 2012 om en sammenhængende EU-strategi for 
kollektive retsmidler7, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5 og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at de franske sundhedsmyndigheder for tiden undersøger, om 
                                               
1 EFT L 169 af 12.7.1993, s. 1.
2 EFT L 331 af 7.12.1998, s. 1.
3 EFT L 313 af 13.12.2000, s. 22.
4 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_034.pdf
5 http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/files/exploratory_process/hlc_en.pdf
6 EUT C 53 E af 28.2.2002, s. 231.
7 (2011/2089(INI)).
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virksomheden PIP (Poly Implant Prothèse) har gjort sig skyldig i svig ved at anvende 
materiale af en lavere kvalitet (industrisilikone) end den, den havde oplyst i den 
dokumentation, som var indgivet i forbindelse med godkendelsesansøgningen (medicinsk 
silikone);

B. der henviser til, at der mangler såvel kliniske som epidemiologiske data vedrørende de 
potentielle risici ved PIP-brystimplantater;

C. der henviser til, at der for tredjegenerationsimplantater gælder en rupturhyppighed på 10-
15 % inden for 10 år efter implantationen;

D. der henviser til, at de franske myndigheder på grundlag af stikprøver har afprøvet den 
fysiske holdbarhed af PIP's silikonebrystimplantater og konstateret svagheder i PIP-
skallerne, som ikke er fundet i andre implantater på markedet;

E. der henviser til, at undersøgelserne tyder på, at fabrikanten i bedragerisk øjemed har brugt 
industrisilikone i stedet for den godkendte medicinske silikone;

F. der henviser til, SCENIHR1 i sin rapport (som Kommissionen bestilte i begyndelsen af 
januar) understreger, at der er en vis bekymring for risikoen for betændelse som følge af 
ruptur af PIP's silikoneimplantater;

G. der henviser til, at det på grundlag af de foreliggende data anslås, at der er solgt omkring 
400 000 silikonebrystimplantater fra PIP på verdensplan; der henviser til, at disse 
implantater er særlig udbredt i Det Forenede Kongerige, Frankrig, Spanien og Tyskland, 
hvor henholdsvis ca. 40 000, 30 000, 10 000 og 7 500 kvinder har fået indopereret PIP 
silikonebrystimplantater;

H. der påpeger, at patienterne har krav på at blive oplyst om, at implantater i visse tilfælde 
ikke er permanente og måske vil skulle udskiftes eller fjernes; der påpeger, at patienterne 
også har krav på at blive informeret om implantatkvalitet og om implantaters egnethed for 
den konkrete patient;

I. der henviser til, at den manglende registrering af implantater i Europa betyder, at det 
samlede antal kvinder med implantater ikke kendes;

J. der påpeger, at gennemførelsen af EU-lovgivning om medicinsk udstyr i national ret ikke 
har været tilstrækkeligt til at forhindre denne sundhedssvindel, som har haft og vil få 
alvorlige negative virkninger for folkesundheden på internationalt plan;

K. der påpeger, at denne sundhedssvindel har blotlagt mangler på europæisk og nationalt 
plan, herunder en mangel på samarbejde mellem medlemsstaterne og det internationale 
samfund for så vidt angår informationsdeling og indbyrdes underretning om negative 
virkninger og en mangel på sporbarhed af de råmaterialer, der indgår i medicinsk udstyr; 

L. der henviser til, at sagen med PIP-implantater har afsløret mangler i det nuværende system 
for certificering af overholdelsen af væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som 

                                               
1 Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (SCENIHR)



PE483.688v04-00 4/6 RE\894917DA.doc

DA

omhandlet i direktivet om medicinsk udstyr1, navnlig hvad angår de bemyndigede 
organers rolle og kontrolopgaver og deres forhold til de kompetente nationale 
myndigheder;

M. der henviser til, at direktiv 2007/47/EF om medicinsk udstyr skal tages op til revision i 
2012; der påpeger nødvendigheden af at tage ved lære af denne svindel og styrke tilsyns-
og markedsføringskravene på nationalt og europæisk plan;

N. der henviser til, at de foreliggende data tyder på, at mange PIP-implantater er fremstillet 
med ikke-medicinsk silikone, og at denne silikonetype kan indeholde visse komponenter, 
som kan svække implantatskallen og sive ud i kropsvævet; 

1. konstaterer, at flere medlemsstater har rådet deres patienter til at konsultere deres kirurg 
eller anbefalet, at de for en sikkerheds skyld får deres brystimplantat fjernet, hvis det er 
fremstillet af PIP;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke samarbejdet inden for de 
eksisterende lovrammer med henblik på at skærpe kontrollen og sikre en bedre garanti for 
sikkerheden ved medicinsk teknologi, herunder navnlig udstyr, der indebærer en særlig 
risiko;

3. understreger, at medlemsstaterne, så snart de har foretaget en vurdering, straks skal 
informere Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, som de har 
truffet eller overvejer at træffe for at minimere risikoen for en gentagelse af en sådan sag;

4. anmoder om indførelse og øjeblikkelig implementering af centrale specifikke 
foranstaltninger baseret på den gældende lovgivning om medicinsk udstyr, som især skal 
sigte på at:

- styrke kontrollen med medicinsk udstyr, som allerede er på markedet
- sikre, at alle bemyndigede organer som led i overensstemmelsesvurderingen gør 

fuld brug af deres beføjelse til at foretage uanmeldte og hyppige inspektionsbesøg 
i det mindste en gang om året i hele leverandørkæden og især for det mest 
risikobetonede medicinske udstyr (klasse III)

- skærpe godkendelseskravene og gennemsigtigheden af de bemyndigede organers 
funktionsmåde og opgaver samt indføre en EU-dækkende ordning for forvaltning 
af bemyndigede organers kvalifikationer

- styrke markedsovervågningen og informationsdelingen om negative virkninger 
mellem nationale myndigheder med henblik på at forbedre sporbarheden og 
opfølgningen af kontrollen af medicinsk udstyr

- forbedre de nationale myndigheders tilsyn med de bemyndigede organer

- forbedre den måde, overvågningssystemet for medicinsk udstyr fungerer på, f.eks. 
ved aktivt at tilskynde patienter og sundhedspersoner til at rapportere om negative 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/47/EF af 5. september 2007 om ændring af Rådets direktiv 
90/385/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktivt, implantabelt medicinsk 
udstyr, 93/42/EØF om medicinsk udstyr og direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter.
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hændelser, give de bemyndigede organer systematisk adgang til rapporter om 
negative hændelser og indføre en central procedure for indsamling og behandling 
af rapporter om negative virkninger 

- støtte udviklingen af værktøjer, der kan sikre sporbarheden af medicinsk udstyr 
samt den langsigtede overvågning af deres sikkerhed og præstationsniveau i form 
af f.eks. systemer for unik udstyrsidentifikation (UDI), implantatregistre og 
produktresumeer for hvert enkelt udstyr 

- gøre det lettere for patientforeninger og sundhedspersoner at underrette de 
nationale myndigheder om negative virkninger; 

5. opfordrer Kommissionen til at vurdere merværdien af en ordning for præ-
markedsgodkendelse af visse kategorier af medicinsk udstyr;

6. opfordrer til indførelse af et pas for implantatmodtagere, hvori implantatets specifikke 
karakteristika, potentielle negative virkninger og potentielle sundhedsrisici samt 
opfølgende foranstaltninger efter operationen skal være angivet; passet skal være forsynet 
med kirurgens og patientens underskrift og gælde som en samtykkeerklæring for 
operationen;

7. finder, at det er nødvendigt at skærpe befolkningens opmærksomhed på de potentielle 
risici ved silikonegel-brystimplantater; opfordrer medlemsstaterne til at forbedre 
lovreguleringen af reklamer for kosmetiske implantater med henblik på at sikre, at 
patienterne er fuldt informerede om risici og fordele, og at især kvinder er opmærksomme 
på, at brystimplantater i nogle tilfælde skal udskiftes efter et tidsrum, der er forskelligt fra 
person til person; 

8. erkender, at patienter, som allerede har fået indopereret brystimplantater, kan have behov 
for efterfølgende information, rådgivning og lægetilsyn, herunder screening for intra- og 
ekstrakapsulær ruptur; 

9. understreger, at testprocedurer og -standarder for brystimplantater bør videreudvikles, så
de også tager hensyn til den rolle, som samspillet mellem skalmateriale, fyldmateriale og 
de omgivende kropsvæsker spiller for skallens og det samlede implantats stabilitet og 
slidstyrke;

10. anbefaler kraftigt, at oplysninger om brystimplantationer i EU registreres i et obligatorisk 
nationalt brystimplantatregister i hver medlemsstat; understreger, at et sådant register vil 
medføre rapporteringspligt for alle klinikker, dog således at medtagelse af personlige 
patientoplysninger vil kræve disses samtykke;

11. anbefaler kraftigt, at man øger kapaciteten til at afsløre svindel og minimere risikoen 
herfor, bl.a. i forbindelse med revisionen af direktivet om medicinsk udstyr og navnlig 
med hensyn til markedsovervågning og tilsyn samt de bemyndigede organers 
funktionsmåde og opgaver;

12. understreger, at der bør være klare retningslinjer for ansvarsfordeling med hensyn til 
medicinsk udstyr, således at det, såfremt der opstår et problem, er klart, hvem der bærer 
ansvaret for de pådragne omkostninger, ligesom der skal være klare regler for strafferetligt 
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ansvar og erstatningsansvar;

13. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den forestående revision af lovgivningen 
om medicinsk udstyr at overveje nødvendigheden af at kræve en særlig 
markedsføringstilladelse for farligt medicinsk udstyr, krav om obligatoriske uanmeldte 
inspektioner, styrket kontrol af bemyndigede organer og supplerende stikprøvekontrol af 
produkter, der allerede på markedet;

14. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre grundige og hyppige 
uanmeldte inspektionsbesøg, navnlig for det mest risikobetonede medicinske udstyr såsom 
udstyr i klasse III;

15. mener, at dette tilfælde af svindel er et yderligere bevis på behovet for et system med 
kollektivt søgsmål, der kan gøre det lettere for forbrugere og patienter at opnå erstatning, 
som understreget i Europa-Parlamentets beslutning af 2. februar 2012 om en 
sammenhængende EU-strategi for kollektive retsmidler1;

16. opfordrer medlemsstaterne til at samle deres rapporter om negative hændelser og anden 
lovbefalet information i den centrale database, som krævet i direktivet om medicinsk 
udstyr, med henblik på at fremme en mere effektiv overvågning og sundhedsbeskyttelse;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes parlamenter.

                                               
1 (2011/2089(INI)).


