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B7-0000/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma ranskalaisen PIP-yrityksen valmistamista 
silikonigeeliä sisältävistä viallisista rintaimplanteista (0000(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 184 artiklan,

– ottaa huomioon neuvoston päätelmät innovoinnista lääkinnällisten laitteiden alalla 
(2011/C 202/03),

– ottaa huomioon lääkinnällisistä laitteista 14. kesäkuuta 1993 annetun neuvoston 
direktiivin 93/42/ETY1,

– ottaa huomioon aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 90/385/ETY,

– ottaa huomioon in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista 
27. lokakuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/79/EY2,

– ottaa huomioon neuvoston direktiivin 93/42/ETY muuttamisesta ihmisverestä tai 
-veriplasmasta peräisin olevia pysyviä johdannaisia sisältävien lääkinnällisten laitteiden 
osalta 16. marraskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/70/EY3,

– ottaa huomioon kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän 
tiedekomitean (SCENIHR) 1. helmikuuta 2012 julkaistun lausunnon4 Poly Implant 
Prothèse -yrityksen (PIP) valmistamien silikonituotteiden turvallisuudesta,

– ottaa huomioon Brysselissä 22. maaliskuuta 2011 pidetyn lääketieteellisen teknologian 
innovointia käsitelleen korkean tason terveyskonferenssin päätelmät5,

– ottaa huomioon rintojen silikoniproteeseja koskevista ja käsiteltäväksi otetuista 
vetoomuksista (vetoomukset nro 470/1998 ja 771/1998) 13. kesäkuuta 2001 antamansa 
päätöslauselman6,

– ottaa huomioon kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevasta johdonmukaisesta 
eurooppalaisesta lähestymistavasta 2. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman7,

                                               
1 EYVL L 169, 12.7.1993, s. 1.
2 EYVL L 331, 7.12.1998, s. 1.
3 EYVL L 313, 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 EYVL C 53 E, 28.2.2002, s. 231.
7 (2011/2089(INI).
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Ranskan terveysviranomaisten mukaan ranskalaista Poly Implant 
Prothèse -yritystä tutkitaan siitä, onko se on vilpillisesti käyttänyt heikkolaatuista 
materiaalia (teollista silikonia), joka poikkeaa sen vaatimustenmukaisuuden arviointia 
varten toimittamissa asiakirjoissa ilmoittamasta materiaalista (lääkinnällistä laatua oleva 
silikoni);

B. ottaa huomioon, että PIP-rintaimplanttien mahdollisista riskeistä ei ole kliinistä eikä 
epidemiologista tietoa;

C. ottaa huomioon, että kolmannen sukupolven implanttien repeämisaste on 10–15 prosenttia 
kymmenen vuoden kuluessa niiden asettamisesta;

D. ottaa huomioon, että Ranskan viranomaisten tekemät kestävyystestit Poly Implant 
Prothèse -yrityksen silikonirintaimplanteille osoittivat PIP-implanteissa olevan 
heikkouksia, joita ei löydy muista kaupallisesta saatavilla olevista implanteista; 

E. ottaa huomioon, että tutkinta on osoittanut, että valmistaja on käyttänyt vilpillisesti 
teollista silikonia lääkinnälliseen käyttöön hyväksytyn silikonin asemesta;

F. ottaa huomioon, että komission tammikuun alussa pyytämässä kehittymässä olevia ja 
vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän tiedekomitean1 raportissa korostetaan, että 
repeytyneiden PIP-silikoni-implanttien mahdollisesti aiheuttamat tulehdukset ovat 
huolestuttavia;

G. ottaa huomioon, että saatavilla olevien tietojen perusteella PIP-silikonirintaimplantteja on 
myyty maailmanlaajuisesti noin 400 000 kappaletta; ottaa huomioon, että PIP-implantteja 
asennettiin runsaasti naisille Yhdistyneessä kuningaskunnassa (noin 40 000), Ranskassa
(noin 30 000), Espanjassa (noin 10 000) ja Saksassa (noin 7 500);

H. katsoo, että potilaiden on saatava tieto siitä, että joissakin tapauksessa implantit eivät ole 
pysyviä ja että ne on korvattava toisilla tai poistettava; ottaa huomioon, että potilaille on 
tiedotettava implantin laadusta ja implanttien sopivuudesta juuri kyseiselle potilaalle;

I. ottaa huomioon, että implantit ottaneiden naisten kokonaismäärä ei ole tiedossa, koska 
asennettuja implantteja ei ole rekisteröity Euroopassa;

J. ottaa huomioon, että lääkinnällisiä laitteita koskevan unionin lainsäädännön saattaminen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ole estänyt tätä terveyteen liittyvää petostapausta, joka 
on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen hyvin negatiivisella tavalla kansanterveyteen 
kansainvälisesti;  

K. katsoo, että tämä terveyteen liittyvä petostapaus on tuonut esille puutteita unionin ja 
jäsenvaltioiden tasoilla, varsinkin jäsenvaltioiden ja kansainvälisen yhteisön yhteistyössä 
tiedonjakamisessa ja haitallisten vaikutusten ilmoittamisessa sekä lääkinnällisiin laitteisiin 
käytetyn raaka-aineen jäljitettävyydessä;  

                                               
1 Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea (SCENIHR)
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L. ottaa huomioon, että PIP-implanttien tapaus on osoittanut, että lääkinnällistä laitteita 
koskevan direktiivin 2007/47/EY1 mukainen nykyinen olennaisten turvallisuus- ja 
terveysvaatimusten noudattamisen todistamista koskeva järjestelmä on epäonnistunut 
erityisesti ilmoitettujen laitosten roolin ja valvontatehtävän sekä näiden laitosten ja 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välisten suhteiden osalta; 

M. ottaa huomioon, että lääkinnällisiä laitteita koskevaa direktiiviä 2007/47/EY tarkistetaan 
vuonna 2012; katsoo, että tästä petoksesta on ehdottomasti otettava opiksi ja että on 
vahvistettava valvontaa ja markkinoille saattamista koskevia vaatimuksia jäsenvaltioiden 
ja unionin tasolla;  

N. ottaa huomioon, että saatavilla olevien tietojen perusteella monet PIP-implantit on 
valmistettu silikonista, joka ei ole lääkinnällistä laatua, ja korostaa, että tällainen silikoni 
voi sisältää ainesosia, jotka voivat heikentää implantin kuorta ja levitä kudoksiin; 

1. panee merkille, että useat jäsenvaltiot ovat neuvoneet potilaita konsultoimaan kirurgiaan 
tai suosittaneet potilaille varotoimena hakeutumista PIP-yrityksen valmistamien 
rintaimplanttien poistoon;

2. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan yhteistyötä nykyisessä 
oikeuskehyksessä valvonnan kiristämiseksi, jotta varmistettaisiin paremmin lääkinnällisen 
tekniikan ja varsinkin suuren riskin laitteiden turvallisuus;

3. korostaa, että jäsenvaltioiden on välittömästi arvioinnin jälkeen tiedotettava komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille toimenpiteistä, joita on toteutettu tai joita suunnitellaan tällaisen 
tapauksen uusiutumismahdollisuuden minimoimiseksi; 

4. kehottaa ottamaan käyttöön ja toteuttamaan lääkinnällisiä laitteita koskevan 
nykylainsäädännön perusteella välttämättömiä, välittömiä erityistoimenpiteitä, jotka on 
suunniteltu erityisesti 

– vahvistamaan jo markkinoilla olevien lääkinnällisten laitteiden valvontaa
– varmistamaan, että kaikki ilmoitetut laitokset käyttävät vaatimustenmukaisuuden 

arvioinnin yhteydessä täysin toimivaltaansa tehdäkseen koko toimitusketjuun 
kohdistuvia toistuvia yllätystarkastuksia vähintään kerran vuodessa varsinkin, kun on 
kyse kaikkein vaarallisimmista lääkinnällisistä laitteista

– vahvistamaan lupakriteereitä ja ilmoitettujen laitosten toiminnan ja tehtävien 
avoimuutta sekä luomaan ilmoitetuille laitoksille Euroopan laajuisen laadunhallinnan

– vahvistamaan markkinoiden valvontaa ja haitallisia vaikutuksia koskevien tietojen 
jakamista kansallisten viranomaisten kesken, jotta jäljitettävyys paranisi ja 
lääkinnällisten laitteiden valvontaa voitaisiin seurata paremmin

                                               
1 Aktiivisia implantoitavia lääkinnällisiä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun 
neuvoston direktiivin 90/385/ETY, lääkinnällisistä laitteista annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY sekä 
biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 98/8/EY muuttamisesta annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/47/EY.



PE483.688v03-00 6/7 RE\894917FI.doc

FI

– parantamaan kansallisten viranomaisten ilmoitettuihin laitoksiin kohdistamaa 
valvontaa

– parantamaan lääkinnällisiä laitteita koskevan valvontajärjestelmän toimintaa 
esimerkiksi kannustamalla potilaita ja terveydenhuollon ammattilaisia aktiivisesti 
raportoimaan haitallisista vaikutuksista, antamalla ilmoitetuille laitoksille 
systemaattinen oikeus tutustua haittavaikutusraportteihin ja ottamalla käyttöön 
keskitetty menettely haittavaikutusilmoitusten keräämiseksi ja käsittelemiseksi 

– tukemaan sellaisten välineiden kehittämistä, joilla varmistetaan lääkinnällisten 
laitteiden jäljitettävyys sekä niiden turvallisuutta ja toimintakykyä koskeva pitkän 
aikavälin seuranta, kuten laitteiden tunnistamisjärjestelmät, implanttirekisterit ja 
kutakin lääkinnällistä laitetta koskevat valmisteyhteenvedot

– helpottamaan haitallisia vaikutuksia koskevien potilasyhdistysten ja terveydenhuollon 
ammattilaisten ilmoitusten tekemistä kansallisille viranomaisille; 

5. kehottaa komissiota arvioimaan lisäarvoa, jonka lääkinnällisten laitteiden tietyltä luokilta 
edellytettävä markkinointia koskeva ennakkolupajärjestelmä antaisi;

6. kehottaa ottamaan käyttöön implantin saajalle tarkoitetun passin, jossa selitetään 
implantin erityisominaisuudet ja sen mahdolliset haitalliset vaikutukset ja varoitetaan 
mahdollisista terveysriskeistä sekä kerrotaan leikkauksen jälkeisestä seurantahoidosta; 
katsoo, että kirurgin ja potilaan pitää allekirjoittaa passi, joka on osoitus leikkaukseen 
suostumisesta;

7. katsoo, että kansalaisille on annettava tietoa silikonigeeliä sisältävien rintaimplanttien 
mahdollisista riskeistä; vaatii jäsenvaltioita sääntelemään paremmin kosmeettisten 
implanttien mainontaa sen varmistamiseksi, että potilaat ovat täysin tietoisia riskien ja 
hyötyjen suhteesta ja että erityisesti naiset ovat tietoisia, että joissakin tapauksissa 
implantit joudutaan uusimaan tietyn, tapauskohtaisesti vaihtelevan ajan kuluttua; 

8. myöntää, että potilaat, jotka ovat jo asennuttaneet itselleen rintaimplantin, saattavat vielä 
jälkikäteen tarvita tietoa, neuvontaa ja lääketieteellistä seurantaa kapselin sisäisten ja 
ulkoisten repeämien seulomiseksi; 

9. korostaa, että rintaimplantteja koskevia testausmenettelyjä ja -vaatimuksia olisi 
parannettava kuorimateriaalin, täytegeelin ja ympäröivien kehonnesteiden keskinäisen 
vaikutuksen arvioimiseksi kuoren ja koko implantin väsymisen ja repäisylujuuden osalta;

10. kehottaa painokkaasti, että rintaimplanttileikkauksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot olisi 
rekisteröitävä EU:n kussakin jäsenvaltiossa pakolliseen kansalliseen 
rintaimplanttirekisteriin; painottaa, että pakollinen rekisteröinti saattaisi raportoinnin 
pakolliseksi kaikille klinikoille samalla, kun potilailla olisi oikeus suostua tai olla 
suostumatta henkilökohtaisten tietojensa sisällyttämiseen;

11. suosittaa painokkaasti lisäämään valmiuksia petosriskin havaitsemista ja minimointia 
varten myös lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin tarkistamisen myötä erityisesti 
markkinavalvonnan, valvonnan sekä ilmoitettujen laitosten toiminnan ja tehtävien aloilla; 
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12. korostaa, että lääkinnällisiä laitteita varten pitäisi olla selkeä 
vastuuvelvollisuusjärjestelmä; katsoo, että sillä varmistetaan, että ongelman ilmaantuessa 
on selvää, kuka on vastuussa syntyneistä kustannuksista, ja vaatii selkeitä rikos- ja 
siviilioikeudellista vastuuta koskevia sääntöjä;

13. kehottaa komissiota tarkastelemaan lääkinnällisiä laitteita koskevan lainsäädännön 
tulevassa tarkistamisessa tarvetta vaarallisia lääkinnällisiä laitteita koskevaan 
myyntilupahakemukseen, turvautumiseen pakollisiin yllätystarkastuksiin, ilmoitettujen 
laitosten tehostettuun valvontaan ja markkinoilla jo olevien tuotteiden näytteisiin 
perustuviin lisätesteihin;

14. vaatii jäsenvaltioita toteuttamaan perusteellisia ja toistuvia yllätystarkastuksia, jotka 
koskevat varsinkin kaikkein vaarallisimpia lääkinnällisiä laitteita, kuten luokkaan III 
kuuluvia laitteita;

15. katsoo, että tämä petostapaus on lisäosoitus siitä, että tarvitaan kollektiivista 
oikeussuojajärjestelmää, jolla kuluttajia ja potilaita autetaan korvauksen saamisessa, kuten 
kollektiivisia oikeussuojakeinoja koskevasta johdonmukaisesta eurooppalaisesta 
lähestymistavasta 2. helmikuuta 2012 annetussa parlamentin päätöslauselmassa1

korostetaan;

16. kehottaa jäsenvaltioita kokoamaan haittavaikutusraporttinsa ja muut lakisääteiset tiedot 
keskitettyyn tietokantaan lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin vaatimusten 
mukaisesti, jotta valvonta ja terveyden suojelu olisi tehokkaampaa;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille.

                                               
1 (2011/2089(INI).


