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B7-0000/2012

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la implanturile mamare din silicon gel 
defectuoase produse de întreprinderea franceză PIP

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 184 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere Concluziile Consiliului privind inovarea în sectorul dispozitivelor 
medicale (2011/C 202/03);

– având în vedere Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele 
medicale1,

– având în vedere Directiva 90/385/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor 
statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile,

– având în vedere Directiva 98/79/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 
octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro2,

– având în vedere Directiva 2000/70/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 
noiembrie 2000 de modificare a Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele 
medicale care încorporează derivate stabile din sânge uman sau din plasmă umană3,

– având în vedere avizul Comitetul ştiinţific pentru riscuri sanitare emergente şi noi 
(CSRSEN) privind „siguranţa produselor din silicon fabricate de întreprinderea Poly 
Implant Prothèse (PIP)” publicat la 1 februarie 20124,

– având în vedere concluziile5 Conferinţei la nivel înalt privind sănătatea organizate pe tema 
inovării în tehnologia medicală la Bruxelles la 22 martie 2011,

– având în vedere Rezoluţia sa din 13 iunie 2001 referitoare la petiţiile declarate admisibile, 
privind implanturile din silicon (petiţiile nr. 0470/1998 şi 0771/1998)6,

– având în vedere Rezoluţia sa din 2 februarie 2012 referitoare la o abordare europeană 
coerentă în materie de acţiuni colective în despăgubire7,

– având în vedere articolul 115 alineatul (5) şi articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul 
său de procedură,

                                               
1 JO L 169, 12.7.1993, p. 1.
2 JO L 331, 7.12.1998, p. 1.
3 JO L 313, 13.12.00, p. 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 JO C 53 E, 28.2.2002, p. 231.
7 ((2011/2089(INI))
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A. întrucât potrivit dovezilor autorităţilor sanitare franceze, un producător francez (Poly 
Implant Prothèse) este cercetat pentru utilizarea frauduloasă a unor materiale de slabă 
calitate (silicon industrial) diferite de cele pe care le declarase că le foloseşte în 
documentele înaintate pentru evaluarea conformităţii (silicon medical);

B. întrucât nu există suficiente date clinice şi epidemiologice în privinţa posibilelor riscuri 
ale implanturilor mamare PIP;

C. întrucât pentru implanturile de a treia generaţie există o rată a rupturilor între 10 şi 15%, în 
termen de 10 ani de la implantare;

D. întrucât testele realizate de autorităţile franceze cu privire la integritatea fizică a unei 
mostre de implant mamar din silicon PIP au dezvăluit deficienţe ale învelişului PIP 
(întreprinderea Poly Implant Prothèse) care nu au mai fost depistate la alte implanturi 
disponibile pe piaţă;

E. întrucât investigaţia a arătat că producătorul ar fi folosit în mod fraudulos silicon industrial 
în locul siliconului medical omologat;

F. întrucât raportul CSRSEN1(solicitat de Comisie la începutul lunii ianuarie) subliniază 
faptul că există anumite preocupări cu privire la posibilitatea apariţiei unor inflamaţii 
provocate de ruperea implanturilor mamare din silicon PIP;

G. întrucât, pe baza datelor disponibile, se estimează că au fost vândute la nivel mondial 
aproximativ 400 000 de implanturi mamare din silicon PIP; întrucât acest implanturi au 
fost folosite pe scară largă în Marea Britanie, Franţa, Spania şi Germania, unde s-au 
realizat implanturi mamare din silicon PIP pentru în jur de 40 000, 30 000, 10 000 şi 
respectiv 7 500 de femei;

H. întrucât pacienţii trebuie să ştie că, în anumite cazuri, implanturile nu sunt permanente şi 
poate fi necesară înlocuirea sau eliminarea acestora; întrucât pacienţii trebuie informaţi şi 
cu privire la calitatea implanturilor şi dacă acestea sunt potrivite pentru pacientul în cauză;

I. întrucât neînregistrarea implanturilor la nivel european duce la necunoaşterea numărului 
total de femei cu implanturi;

J. întrucât punerea în aplicare în legislaţia naţională a legislaţiei europene privind 
instrumentele medicale nu a eliminat această fraudă medicală, care a avut şi va avea efecte 
negative internaţionale grave asupra sănătăţii publice; 

K. întrucât această fraudă sanitară a revelat o deficienţă la nivel european şi naţional, în 
special lipsa cooperării între statele membre şi comunitatea internaţională în privinţa 
partajării informaţiilor şi a notificării efectelor adverse, precum şi lipsa unei trasabilităţi a 
materiei prime folosite pentru instrumentele medicale; 

L. întrucât cazul implanturilor PIP a demonstrat nerespectarea de către actualul sistem de 
certificare a cerinţelor esenţiale de siguranţă şi sănătate, menţionate în Directiva privind 

                                               
1 Comitetul ştiinţific pentru riscuri sanitare emergente şi noi (CSRSEN)
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dispozitivele medicale 2007/47/CE1, în special cu privire la rolul şi la atribuţiile de control 
ale organismelor notificate şi relaţiile lor cu autorităţile naţionale competente;

M. întrucât Directiva 2007/47/CE privind instrumentele medicale va fi revizuită în 2012; 
întrucât este esenţial să tragem învăţăminte din această fraudă şi să consolidăm 
supravegherea şi cerinţele privind introducerea pe piaţă la nivel naţional şi european;  

N. întrucât, potrivit datelor disponibile, multe implanturi PIP au fost fabricate din silicon 
nemedical şi subliniază faptul că acest tip de silicon poate conţine componente care pot 
slăbi învelişul implantului şi care se pot răspândi în ţesuturile organismului, 

1. subliniază faptul că mai multe state membre şi-au sfătuit pacienţii să-şi consulte chirurgii 
sau le-au recomandat să recurgă la îndepărtarea implanturilor mamare produse de PIP ca 
măsură de precauţie;

2. solicită Comisiei şi statelor membre să consolideze cooperarea în cadrul juridic existent 
pentru a înăspri controalele, în scopul de a oferi mai multe garanţii în privinţa tehnologiei 
medicale, în special a instrumentelor de mare risc;

3. subliniază faptul că, după realizarea unei evaluări, statele membre informează de îndată 
Comisia şi celelalte state membre cu privire la măsurile luate sau cele avute în vedere 
pentru a reduce la minimum recurenţa acestor incidente;

4. solicită introducerea şi punerea în aplicare a măsurilor specifice esenţiale şi urgente bazate 
pe legislaţia actuală privind instrumentele medicale, în special pentru:

- a consolida controalele asupra instrumentelor medicale aflate deja pe piaţă;

- a garanta că toate organismele notificate, în contextul evaluării conformităţii, îşi 
folosesc pe deplin atribuţiile de a realiza inspecţii frecvente şi neanunţate cel puţin 
o dată la 12 luni în tot lanţul de distribuţie, în special pentru cele mai periculoase 
instrumentele medicale (clasa III);

- a consolida criteriile de autorizare, transparenţa privind funcţionarea şi atribuţiile 
organismelor notificate şi pentru a crea un sistem de gestionare a calificărilor la 
nivel european pentru organismele notificate;

- a întări supravegherea pieţei şi schimbul de informaţii privind efectele adverse 
între autorităţile naţionale pentru a garanta o mai bună trasabilitate şi urmărire a 
controalelor asupra instrumentelor medicale;

- a îmbunătăţi monitorizarea organismelor notificate de către autorităţile naţionale;
- a îmbunătăţi funcţionarea sistemului de vigilenţă pentru instrumente medicale, de 

exemplu prin încurajarea activă a pacienţilor şi a cadrelor medicale să raporteze 
efectele adverse şi prin acordarea unui acces sistematic organismelor notificate la 
rapoarte privind efectele adverse şi prin stabilirea unei proceduri centralizate 

                                               
1 Directiva 2007/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 90/385/CEE a 

Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active 
implantabile, a Directivei 93/42/CEE a Consiliului privind dispozitivele medicale şi a Directivei 98/8/CE 
privind comercializarea produselor biodestructive.
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pentru colectarea şi procesarea notificărilor privind efectele adverse; 
- a susţine dezvoltarea de instrumente pentru asigurarea trasabilităţii instrumentelor 

medicale, precum şi monitorizarea lor pe termen lung în privinţa siguranţei şi a 
funcţionării, cum ar fi sistemele de identificare unică a dispozitivelor şi registrele 
de implanturi, precum şi un rezumat al caracteristicilor produsului pentru fiecare 
dispozitiv medical;

- a facilita transmiterea către autorităţile naţionale a notificărilor privind efectele 
adverse provenite de la asociaţiile de pacienţi şi de la cadrele medicale; 

5. solicită Comisiei să evalueze valoarea adăugată a unui sistem de autorizarea prealabilă a 
comercializării pentru anumite categorii de dispozitive medicale;

6. solicită introducerea unui paşaport pentru pacienţii care au primit implanturi în care sunt 
specificate caracteristicile speciale ale implantului, eventualele efecte adverse şi un 
avertisment privind riscurile potenţiale pentru sănătate şi măsurile post-operatorii de 
monitorizare şi îngrijire; paşaportul trebuie semnat de chirurg şi de pacient şi este 
considerat formular oficial de consimţământ pentru operaţie;

7. consideră că trebuie ameliorat gradul de sensibilizare a publicului general în legătură cu 
eventualele riscuri ale implanturilor mamare din silicon-gel; solicită statelor membre să 
reglementeze mai bine publicitatea pentru implanturile estetice pentru a garanta că 
pacienţii sunt pe deplin conştienţi de riscuri şi beneficii; în special, femeile ar trebui să fie 
conştiente că, în unele cazuri, implanturile mamare trebuie înlocuite după o anumită 
perioadă de timp care variază de la o persoană la alta; 

8. recunoaşte că pacienţii care au beneficiat deja de implanturi mamare pot necesita 
informaţii retrospective, consiliere şi supraveghere medicală, examene de detectare a 
rupturilor intra şi extracapsulare; 

9. subliniază faptul că procedurile de testare şi standardele pentru implanturile mamare ar 
trebui ameliorate pentru a ţine seama de interacţiunea dintre materialul învelişului şi 
conţinutul de gel şi fluidele organice înconjurătoare, cu privire la rezistenţa la ruptură şi la 
oboseală a învelişului şi a întregului implant;

10. recomandă înregistrarea urgentă în UE a detaliilor privind operaţiile cu implant mamar 
sub forma unui registru naţional al implanturilor mamare obligatoriu în fiecare stat 
membru; subliniază faptul că prin instituirea unui registru obligatoriu raportarea ar deveni 
obligatorie pentru toate clinicile, iar pacienţii ar avea dreptul de a-şi da consimţământul 
pentru includerea datelor lor personale;

11. recomandă îmbunătăţirea urgentă a capacităţii de detectare şi reducere la minim a 
riscurilor de fraudă şi prin revizuirea Directivei privind dispozitivele medicale, în special 
cu privire la supravegherea, controlul şi funcţionarea pieţei şi atribuţiile organismelor 
notificate;

12. subliniază faptul că ar trebui să existe un sistem clar de responsabilitate pentru 
dispozitivele medicale; astfel, ca să fie clar cine este responsabil pentru costurile generate, 
dacă apare o problemă, solicită norme clare privind răspunderea penală şi civilă;
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13. invită Comisia să ţină seama, în viitoarea revizuire a legislaţiei privind dispozitivele 
medicale, de faptul că sunt necesare solicitarea unei autorizaţii de comercializare pentru 
dispozitivele medicale periculoase, recurgerea la inspecţii obligatorii neanunţate, 
consolidarea controalelor realizate de organismele notificate şi suplimentarea testelor prin 
eşantionare pe produsele deja comercializate;

14. îndeamnă statele membre să realizeze inspecţii neanunţate detaliate şi frecvente, în special 
pentru cele mai periculoase dispozitive medicale, cum ar fi cele din clasa III;

15. consideră că această fraudă aduce probe suplimentare privind necesitatea unui sistem de 
acţiuni colective în despăgubire pentru a sprijini consumatorii şi pacienţii în obţinerea de 
compensaţii, aşa cum subliniază Parlamentul în Rezoluţia sa din 2 februarie 2012 
referitoare la o abordare europeană coerentă în materie de acţiuni colective în 
despăgubire1;

16. invită statele membre să pună în comun în baza de date centralizată rapoartele privind 
efectele adverse şi alte date referitoare la reglementare, aşa cum prevede Directiva privind 
serviciile medicale, pentru a permite o supraveghere şi o protecţie a sănătăţii mai 
eficiente;

17. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei 
şi parlamentelor statelor membre.

                                               
1 ((2011/2089(INI))


