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B7-0000/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Francijas uzņēmuma PIP ražotajiem bojātiem 
silikona gēla krūšu implantiem (0000(RSP)) 

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 184. pantu,

– ņemot vērā Padomes secinājumus par inovācijām medicīnas ierīču nozarē 
(2011/C 202/03),

– ņemot vērā Padomes 1993. gada 14. jūnija Direktīvu 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm1,

– ņemot vērā Padomes Direktīvu 90/385/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 27. oktobra Direktīvu 98/79/EK 
par medicīnas ierīcēm, ko lieto in vitro diagnostikā2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 16. novembra Direktīvu 
2000/70/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm, kurās 
izmanto stabilus cilvēka asins vai asins plazmas atvasinājumus3,

– ņemot vērā Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas 
(SCENIHR) 2012. gada 1. februārī publicēto atzinumu par Poly Implant Prothèse (PIP) 
uzņēmuma ražoto silikona produktu drošību4,

– ņemot vērā secinājumus5, kas pieņemti augsta līmeņa Konferencē par veselības 
jautājumiem saistībā ar inovāciju medicīnas tehnoloģiju nozarē, kura notika 2011. gada 
22. martā Briselē,

– ņemot vērā 2001. gada 13. jūnija rezolūciju par lūgumrakstiem, kuri atzīti par 
pieņemamiem, attiecībā uz silikona krūšu implantiem (Lūgumraksts Nr. 0470/1998 un 
Nr. 0771/1998)6,

– ņemot vērā 2012. gada 2. februāra rezolūciju par tēmu „Virzība uz saskaņotu Eiropas 
pieeju kolektīvai tiesiskajai aizsardzībai”7,

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

                                               
1 OV L 169, 12.7.1993., 1. lpp.
2 OV L 331, 7.12.1998., 1. lpp.
3 OV L 313, 13.12.2000., 22. lpp.
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 OV C 53 E, 28.2.2002., 231. lpp.
7 (2011/2089(INI))
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A. tā kā saskaņā ar Francijas veselības iestāžu datiem par Francijas ražošanas uzņēmumu 
Poly Implant Prothèse tiek veikta izmeklēšana par negodīgu rīcību, izmantojot zemas 
kvalitātes materiālu, proti, rūpnieciskās kategorijas silikonu, kas ir atšķirīgs no tajos 
dokumentos deklarētā medicīniskās pakāpes silikona, kuri tika iesniegti atbilstības 
novērtējumam;

B. tā kā trūkst klīnisku, kā arī epidemioloģisku datu par potenciālajiem PIP krūšu implantu 
riskiem;

C. tā kā trešās paaudzes implanti plīst 10–15 % gadījumu 10 gadu laikā pēc to ievietošanas;

D. tā kā Francijas iestāžu veiktās pārbaudes attiecībā uz PIP ražoto silikona krūšu implantu 
parauga fizisko nevainojamību norādīja uz PIP ražoto implantu apvalka neizturīgumu, kas 
netika atrasts citos tirgū pieejamos implantos;

E. tā kā izmeklēšanā tika noskaidrots, ka ražotājs negodīgi izmantoja rūpnieciskās 
kategorijas silikonu apstiprinātā medicīniskās pakāpes silikona vietā;

F. tā kā SCENIHR1 ziņojumā, kuru Komisija pieprasīja janvāra sākumā, ir uzsvērts, ka 
pastāv bažas par PIP plīsušo silikona implantu izraisīta iekaisuma risku;

G. tā kā, pamatojoties uz pieejamajiem datiem, tiek lēsts, ka visā pasaulē tika pārdoti 
aptuveni 400 000 Poly Implant Prothèse Company (PIP) ražoto silikona krūšu implantu; 
tā kā šie implanti tika plaši izmantoti Apvienotajā Karalistē, Francijā, Spānijā un Vācijā, 
kur attiecīgi aptuveni 40 000, 30 000, 10 000 un 7500 sievietēm tika implantēti PIP
silikona krūšu implanti;

H. tā kā pacientiem ir jāzina, ka dažos gadījumos implanti nav pastāvīgi, un tos ir jānomaina
vai jāizņem; tā kā pacientus ir jāinformē arī par implantu kvalitāti un to piemērotību 
attiecīgajiem pacientiem;

I. tā kā implantu nereģistrēšana Eiropas līmenī ir novedusi pie tā, ka nav zināms kopējais 
sieviešu skaits, kurām ir ievietoti implanti;

J. tā kā Eiropas tiesību aktu par medicīnas ierīcēm īstenošana valstu tiesību aktos nav 
novērsusi šo krāpšanu veselības jomā, kura radīs nopietnu un starptautisku negatīvu 
ietekmi uz sabiedrības veselību; 

K. tā kā šī krāpšanu veselības jomā ir norādījusi uz Eiropas un valstu līmeņa trūkumiem, 
īpaši dalībvalstu un starptautiskās sabiedrības nepietiekamo sadarbību attiecībā uz 
informācijas apmaiņu un paziņošanu par negatīvo ietekmi, kā arī neiespējamību izsekot 
medicīnas ierīcēs izmantotajiem izejmateriāliem;  

L. tā kā gadījums par sūdzībām attiecībā uz PIP implantiem ir parādījis, ka pašreizējā 
sertifikācijas sistēma par atbilstību būtiskām drošības un veselības aizsardzības prasībām, 

                                               

1 Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCENIHR).
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kuras minētas Medicīnas ierīču direktīvā 2007/47/EK1, īpaši attiecībā uz pilnvaroto 
iestāžu nozīmi un kontroles pienākumiem, kā arī to attiecībām ar valstu kompetentajām 
iestādēm;

M. tā kā 2012. gadā Medicīnas ierīču direktīvu 2007/47/EK pārskatīs; tā kā ir ļoti svarīgi 
uzzināt par šo krāpšanu un pastiprināt pārraudzību, un izveidot tirgus prasības valsts un 
Eiropas mērogā;  

N. tā kā, pamatojoties uz pieejamajiem datiem, daudzi PIP implanti ir ražoti no 
nemedicīniskās pakāpes silikona un norāda, ka šā veida silikons var saturēt vairākas 
sastāvdaļas, kas spēj vājināt implanta apvalku un izplatīties ķermeņa audos, 

1. atzīmē, ka vairākas dalībvalstis ir sniegušas padomu pacientiem konsultēties ar ķirurgu vai 
ir ieteikušas piesardzības dēļ censties izņemt krūšu implantus, kurus ražoja PIP;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt sadarbību spēkā esošā tiesiskā regulējuma 
ietvaros, lai pastiprinātu kontroli, ar mērķi sniegt labākas medicīnas tehnoloģiju drošības 
garantijas, jo īpaši augsta riska ierīcēm;

3. uzsver, ka pēc novērtējuma veikšanas, dalībvalstis nekavējoties informēs Komisiju un 
citas dalībvalstis par veiktajiem vai apsvērtajiem pasākumiem, lai pēc iespējas samazinātu 
šāda atgadījuma atkārtošanās iespēju;

4. aicina ieviest un īstenot būtiskus, tūlītējus un konkrētus pasākumus, pamatojoties uz spēkā 
esošajiem tiesību aktiem par medicīnas ierīcēm, jo īpaši ar mērķi:

- stiprināt to medicīnas ierīču kontroli, kuras jau atrodas tirgū;

- nodrošināt, ka pilnvarotās iestādes saistībā ar atbilstības novērtējumu pilnībā 
izmanto savas pilnvaras, lai veiktu nepieteiktas un biežas pārbaudes vismaz visus 
12 mēnešus visā piegādātāju ķēdē, jo īpaši attiecībā uz visbīstamākajām medicīnas 
ierīcēm (III kategorija);

- pastiprināt atļaujas piešķiršanas kritērijus, pārredzamību attiecībā uz pilnvaroto 
iestāžu darbību un uzdevumiem un izveidot Eiropas mēroga kvalifikācijas 
pārvaldību pilnvarotajām iestādēm;

- paplašināt tirgus uzraudzību un valsts iestāžu informācijas apmaiņu par negatīvām
sekām, lai nodrošinātu labāku izsekojamību un medicīnas ierīču pārbaužu rezultātu 
labāku kontroli;

- uzlabot valsts iestāžu un pilnvaroto iestāžu veikto pārraudzību;
- uzlabot vigilances sistēmu medicīnas ierīcēm, piemēram, aktīvi mudinot pacientus 

un veselības aprūpes speciālistus ziņot par negatīviem notikumiem un nodrošinot 
pilnvarotajām iestādēm sistemātisku ziņojumu pieejamību par negatīviem 
atgadījumiem, kā arī izveidojot centralizētu procedūru, lai apkopotu un apstrādātu 

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/47/EK ar kuru groza 

Padomes Direktīvu 90/385/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aktīvām 
implantējamām medicīnas ierīcēm, Padomes Direktīvu 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm un 
Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū.
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ziņojumus par negatīviem atgadījumiem; 
- atbalstīt instrumentu izveidi, ar kuriem nodrošināt medicīnas ierīču izsekojamību, 

kā arī to ilgtermiņa uzraudzību drošības un darbības rezultātu ziņā, piemēram, 
unikālo ierīču identifikācijas sistēmu un implantu reģistru, kā arī katras medicīnas 
ierīces produkta raksturīgo īpašību apkopojumu;

- sekmēt, lai pacientu asociācijas un veselības aprūpes speciālisti iesniegtu 
ziņojumus par nelabvēlīgu ietekmi valsts iestādēm; 

5. aicina, lai Komisija novērtētu pievienoto vērtību sistēmai, saskaņā ar kuru pirms laišanas 
tirgū konkrētām medicīnas ierīču kategorijām ir jāsaņem atļauja;

6. aicina ieviest implanta saņēmēja pasi, kurā tiktu uzskaitītas specifiskās implanta īpašības, 
tā potenciālā negatīvā ietekme un iekļauts brīdinājums par iespējamo risku veselībai, kā 
arī precizēti pēcoperācijas kontroles aprūpes pasākumi šo pasi ir jāparaksta ķirurgam un 
pacientam, un tai ir jābūt derīgai kā atļaujai veikt operāciju;

7. uzskata, ka ir jāpalielina sabiedrības vispārējā izpratne par iespējamiem silikona gēla 
krūšu implantu riskiem; aicina dalībvalstis labāk regulēt kosmētisko implantu reklāmu, lai 
nodrošinātu, ka pacienti pilnībā apzinās risku samēru ar ieguvumiem, tostarp, sievietēm ir 
jāapzinās, ka dažos gadījumos implantus ir jāaizstāj ar citiem un tas var notikt pēc laika 
perioda, kas katrai personai var būt atšķirīgs; 

8. atzīst, ka pacientiem, kuri jau ir saņēmuši krūšu implantus, varētu būt nepieciešama 
retrospektīva informācija, padomi un medicīniskā uzraudzība, kā arī pārbaudes attiecībā 
uz intrakapsulārajiem un ekstrakapsulārajiem plīsumiem;  

9. uzsver, ka krūšu implantu pārbaudes procedūras un standarti ir jāprecizē, lai ņemtu vērā 
apvalka materiāla mijiedarbību ar pildījuma gēlu un apkārt esošajiem ķermeņa 
šķidrumiem, attiecībā uz apvalka un visa implanta spēju pretoties nolietojumam un 
plīsumiem;

10. steidzami iesaka ES reģistrēt informāciju par krūšu implantu operācijām, veidojot obligātu 
Valsts Krūšu implantu reģistru katrā dalībvalstī; uzsver, ka obligātais reģistrs padarītu 
ziņošanu obligātu visām klīnikām, taču pacientiem ir tiesības sniegt piekrišanu savu 
personas datu iekļaušanai;

11. steidzami iesaka palielināt spējas krāpšanas riska atklāšanai un minimizēšanai, arī, 
pārskatot Medicīnas ierīču direktīvu, jo īpaši saistībā ar tirgus uzraudzību, vigilanci un 
pilnvaroto iestāžu darbību un uzdevumiem;

12. uzsver, ka ir jābūt skaidrai atbildības sistēmai attiecībā uz medicīnas ierīcēm; tādējādi, ja 
rodas problēma, ir skaidrs, kurš ir atbildīgs par radītajām izmaksām, aicina izstrādāt 
skaidrus noteikumus par kriminālatbildību un civiltiesisko atbildību;

13. aicina Komisiju apsvērt, ņemot vērā gaidāmo medicīnas ierīču tiesību aktu pārskatīšanu, 
nepieciešamību bīstamām medicīnas ierīcēm pieprasīt tirgū laišanas atļauju, nepieteiktu 
obligātu pārbaužu izmantošanu, lielāku pilnvaroto iestāžu veikto kontroli un papildu 
paraugu pārbaudi tiek produktiem, kuri jau tiek pārdoti;
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14. mudina dalībvalstis veikt rūpīgas un biežas nepieteiktas pārbaudes, jo īpaši bīstamākajām 
medicīnas ierīcēm, piemēram, III kategorijas ierīcēm;

15. uzskata, ka šī krāpšana vēl labāk pierāda, ka nepieciešama kolektīvās tiesiskās 
aizsardzības sistēma, lai palīdzētu patērētājiem un pacientiem iegūt kompensāciju, kā tas 
ir uzsvērts Eiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāra rezolūcijā „Virzība uz saskaņotu 
Eiropas pieeju kolektīvai tiesiskajai aizsardzībai”1;

16. aicina dalībvalstis apvienot negatīvu atgadījumu ziņojumus un citus regulatīvus datus 
centralizētā datubāzē, kā tas pieprasīts medicīnas ierīču direktīvā, lai sekmētu efektīvāku 
uzraudzību un veselības aizsardzību;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.

                                               
1 (2011/2089(INI))


