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B7-0000/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o chybných silikónových prsníkových implantátoch 
(0000(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 184 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na závery Rady o inovácii v odvetví zdravotníckych pomôcok (2011/C 
202/03),

– so zreteľom na smernicu Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych 
pomôckach1,

– so zreteľom na smernicu Rady 90/385/EHS o aproximácii právnych predpisov členských 
štátov o aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôckach,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 
o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho Parlamentu a Rady 2000/70/ES zo 16. novembra 
2000, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/42/EHS, pokiaľ ide o zdravotnícke 
pomôcky, ku ktorým patria stabilizované deriváty ľudskej krvi alebo plazmy3,

– so zreteľom na stanovisko Vedeckého výboru pre vznikajúce a novoidentifikované 
zdravotné riziká (SCENIHR) „o bezpečnosti silikónových produktov vyrobených 
spoločnosťou Poly Implant Prothèse (PIP)“ zverejnené 1. februára 20124,

– so zreteľom na závery konferencie na vysokej úrovni v oblasti zdravotníctva zameranej na 
inováciu v oblasti zdravotníckej techniky, ktorá sa konala 22. marca 2011 v Bruseli,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2001 o petíciách vyhlásených za prijateľné, 
v súvislosti so silikónovými implantátmi (petície č. 0470/1998 a č. 0771/1998)4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2012 o smerovaní k jednotnému európskemu 
prístupu v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu5,

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže podľa zistení francúzskych zdravotníckych úradov je proti francúzskemu výrobcovi
(Poly Implant Prothèse) vedené vyšetrovanie pre podvodné použitie materiálu nízkej 

                                               
1 Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1.
2 Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1.
3 Ú. v. ES L 313, 13.12.2000, s. 22.
4 Ú. v. ES C 53 E, 28.2.2002, s. 231.
5 (2011/2089(INI))
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kvality (priemyselného silikónu), ktorý sa nezhoduje s materiálom, ktorý výrobca uviedol 
v dokumentácii na účely posúdenia zhody (lekársky silikón);

B. keďže neexistuje dostatok klinických údajov a zároveň nie sú k dispozícii 
epidemiologické údaje o možných rizikách spojených s prsníkovými implantátmi od 
spoločnosti PIP;

C. keďže v prípade 10 – 15 % implantátov tretej generácie dochádza v priebehu 10 rokov od 
ich implantácie k prasknutiu obalu;

D. keďže skúšky pevnosti a celistvosti vykonané francúzskymi úradmi na vzorke 
silikónových prsníkových implantátov PIP poukázali na také nedostatky v obaloch 
implantátov od spoločnosti PIP, ktoré sa v iných komerčne dostupných implantátoch 
nenachádzajú;

E. keďže vyšetrovanie preukázalo, že výrobca namiesto povoleného lekárskeho silikónu 
nezákonným spôsobom používal priemyselný silikón;

F. keďže správa výboru SCENIHR1 (o ktorú požiadala Komisia začiatkom januára) 
zdôrazňuje, že existujú určité obavy, že v dôsledku prasknutia silikónových implantátov 
PIP môže dôjsť k zápalu;

G. keďže podľa existujúcich údajov sa odhaduje, že na celom svete bolo predaných približne 
400 000 silikónových prsníkových implantátov vyrobených spoločnosťou PIP; keďže tieto 
implantáty sa najviac používali v Spojenom kráľovstve, vo Francúzsku, v Španielsku 
a Nemecku s tým, že v týchto krajinách boli približne 40 000, 30 000, 10 000 a 7 500 
ženám voperované silikónové prsné implantáty PIP;

H. keďže pacienti musia vedieť, že v niektorých prípadoch implantáty nevydržia na celý 
život a je možné, že ich bude potrebné nahradiť alebo odstrániť; keďže pacienti musia byť 
tiež informovaní o kvalite implantátu a o jeho vhodnosti pre príslušného pacienta;

I. keďže v dôsledku skutočnosti, že na európskej úrovni implantáty nie sú registrované, nie 
je známy celkový počet žien, ktoré majú implantáty;

J. keďže uplatňovanie európskych právnych predpisov o zdravotníckych pomôckach vo 
vnútroštátnej legislatíve nezabránilo tomuto podvodu v zdravotníctve, čo malo a bude mať 
na medzinárodnej úrovni závažný negatívny vplyv na verejné zdravie; 

K. keďže tento podvod v zdravotníctve poukázal na zlé fungovanie na európskej aj na 
vnútroštátnej úrovni, najmä na nedostatočnú spoluprácu medzi členskými štátmi 
a medzinárodným spoločenstvom, pokiaľ ide o výmenu informácií a oznamovanie 
negatívnych účinkov, ako aj na nedostatočnú vysledovateľnosť surovín použitých na 
výrobu zdravotníckych pomôcok; 

L. keďže prípad implantátov PIP poukázal na zlyhanie súčasného systému osvedčení 

                                               

1 Vedecký výbor pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká (SCENIHR)



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

SK

o súlade so základnými bezpečnostnými a zdravotnými požiadavkami, ako sa uvádza 
v smernici o zdravotníckych pomôckach 2007/47/ES1, a to najmä pokiaľ ide o úlohu 
a kontrolnú funkciu notifikovaných subjektov a ich vzťahy s príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi;

M. keďže smernica 2007/47/ES o zdravotníckych pomôckach sa bude prepracúvať v roku 
2012; keďže je dôležité poučiť sa z tohto podvodu a sprísniť požiadavky na dohľad a na 
uvádzanie na trh tak na vnútroštátnej, ako aj na celoeurópskej úrovni; 

N. keďže z údajov, ktoré sú k dispozícii, vyplýva, že mnoho implantátov PIP bolo 
vyrobených z nelekárskeho silikónu a keďže tento typ silikónu môže obsahovať niektoré 
zložky, ktoré môžu oslabiť obal implantátu a preniknúť do telesných tkanív; 

1. berie na vedomie, že viacero členských štátov poradilo pacientkam, aby sa obrátili na 
svojho chirurga alebo im odporučilo preventívne požiadať o odstránenie prsníkových 
implantátov vyrobených spoločnosťou PIP;

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili spoluprácu v rámci existujúceho právneho 
rámca v záujme sprísnenia kontrol, aby tak bolo možné lepšie zaručiť bezpečnosť 
zdravotníckej technológie, najmä pokiaľ ide o vysokorizikové pomôcky;

3. zdôrazňuje, že členský štát má po vykonaní hodnotenia bezodkladne informovať Komisiu 
a ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré prijal alebo ktoré plánuje prijať na zníženie 
pravdepodobnosti opätovného výskytu takýchto incidentov;

4. požaduje zavedenie a realizáciu základných a okamžitých osobitných opatrení na základe 
platných právnych predpisov o zdravotníckych pomôckach, ktorých cieľom bude najmä:

- sprísniť kontroly zdravotníckych pomôcok, ktoré už sú na trhu,

- zabezpečiť, aby v rámci posudzovania zhody všetky notifikované subjekty 
v plnom rozsahu využili svoje právomoci s cieľom aspoň každých 12 mesiacov 
vykonať neohlásené a časté inšpekcie v celom reťazci dodávateľov, najmä pokiaľ 
ide o zdravotnícke pomôcky s najvyšším rizikom (zaradené do triedy III),

- sprísniť kritériá schvaľovania, zvýšiť transparentnosť fungovania a úloh 
notifikovaných subjektov a zriadiť celoeurópske riadenie kvalifikácií pre 
notifikované subjekty,

- posilniť dohľad nad trhom a zlepšiť výmenu informácií o negatívnych účinkoch 
medzi vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zaručiť lepšiu vysledovateľnosť a lepšie 
následné opatrenia po kontrolách zdravotníckych pomôcok,

- zlepšiť dohľad vykonávaný vnútroštátnymi orgánmi nad notifikovanými 
subjektmi,

- zlepšiť fungovanie systému obozretnosti týkajúceho sa zdravotníckych pomôcok 
                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/47/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 

90/385/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o aktívnych implantovateľných 
zdravotníckych pomôckach, smernica Rady 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach a smernica 
98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh.
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napríklad tým, že sa pacienti a zdravotnícky personál budú aktívne podnecovať 
k ohlasovaniu negatívnych účinkov, a tým, že notifikovaným subjektom sa umožní 
systematický prístup k správam o negatívnych účinkoch a že sa zavedie 
centralizovaný postup na zhromažďovanie a riešenie oznámení o negatívnych 
účinkoch, 

- podporovať vývoj nástrojov na zabezpečenie vysledovateľnosti zdravotníckych 
pomôcok, ako aj na dlhodobé monitorovanie ich bezpečnosti a výkonu, ako sú 
systém jednotného označovania zdravotníckych pomôcok (Unique Device 
Identification System) a register implantátov, ako aj zhrnutie vlastností výrobku 
pre každú zdravotnícku pomôcku,

- zjednodušiť oznamovanie negatívnych účinkov zo strany združení pacientov 
a zdravotníckeho personálu vnútroštátnym orgánom; 

5. vyzýva Komisiu, aby posúdila pridanú hodnotu systému povoľovania pred uvedením na 
trh v prípade niektorých kategórií zdravotníckych pomôcok;

6. žiada o zavedenie preukazu príjemcu implantátu, v ktorom budú zaznamenané osobitné 
vlastnosti implantátu, jeho prípadné negatívne účinky a upozornenie na možné zdravotné 
riziká a následné pooperačné opatrenia; preukaz bude musieť byť podpísaný chirurgom 
a pacientom a bude považovaný za formu súhlasu s operáciou;

7. domnieva sa, že treba zvýšiť všeobecné povedomie verejnosti o možných rizikách 
silikónových prsníkových implantátov; vyzýva členské štáty, aby lepšie regulovali 
propagáciu kozmetických implantátov s cieľom zabezpečiť, aby si pacienti boli plne 
vedomí rizík aj prínosov a aby si najmä ženy uvedomili, že v niektorých prípadoch sa 
prsné implantáty po určitej dobe, ktorá sa líši v závislosti od jednotlivca, musia vymeniť; 

8. uznáva, že pacienti, ktorí už majú prsné implantáty, môžu spätne potrebovať informácie, 
poradenstvo a lekársky dohľad, ako aj skríning zameraný na odhalenie toho, či nedošlo 
k intra- alebo extrakapsulárnemu prasknutiu; 

9. zdôrazňuje, že by sa mali zdokonaliť skúšobné postupy a normy pre prsníkové implantáty 
s cieľom zohľadniť vzájomné pôsobenie obalového materiálu s výplňovým gélom 
a okolitými telesnými tekutinami, a to so zreteľom na fyzikálne vlastnosti obalu, ako aj 
celého implantátu, pokiaľ ide o únavu materiálu a odolnosť proti prasknutiu;

10. dôrazne odporúča, aby sa údaje z voperovania prsníkových implantátov zaznamenali v EÚ 
v národnom registri prsníkových implantátov, ktorý by bol povinný pre každý členský 
štát; zdôrazňuje, že vďaka povinnému registru by sa podávanie správ stalo povinným pre 
všetky kliniky, zatiaľ čo pacienti by mali právo na súhlas so spracovaním svojich 
osobných údajov;

11. dôrazne odporúča zlepšiť schopnosť odhaliť a minimalizovať riziko podvodu aj 
prostredníctvom revízie smernice o zdravotníckych pomôckach, a to najmä pokiaľ ide 
o dohľad nad trhom, obozretnosť, ako aj fungovanie a úlohy notifikovaných subjektov;

12. zdôrazňuje, že v súvislosti so zdravotníckymi pomôckami by mal existovať jasný systém 
zodpovednosti; žiada o jasné pravidlá trestnoprávnej a občianskoprávnej zodpovednosti, 
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aby bolo v prípade, že sa vyskytne problém, jasné, kto je zodpovedný za vzniknuté škody;

13. vyzýva Komisiu, aby pri nadchádzajúcej revízii právnych predpisov o zdravotníckych 
pomôckach zvážila potrebu schvaľovania žiadostí na uvedenie na trh pre vysokorizikové 
zdravotnícke pomôcky, vykonávanie povinných neohlásených inšpekcií, zlepšené 
kontroly notifikovaných subjektov a ďalšie testovanie vzoriek produktov, ktoré už sú na 
trhu;

14. naliehavo vyzýva členské štáty, aby vykonávali dôkladné a časté neohlásené inšpekcie, 
predovšetkým v prípade zdravotníckych pomôcok s najvyšším rizikom patriacich do 
triedy III;

15. domnieva sa, že tento podvod je ďalším dôkazom nevyhnutnosti zavedenia systému 
kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu s cieľom pomôcť spotrebiteľom 
a pacientom v získaní odškodnenia, ako to zdôrazňuje uznesenie Európskeho parlamentu 
z 2. februára 2012 o smerovaní k jednotnému európskemu prístupu v oblasti kolektívneho 
uplatňovania nárokov na nápravu1;

16. vyzýva členské štáty, aby prostredníctvom centralizovanej databázy zhromažďovali svoje 
správy o škodlivých účinkoch a iné regulačné údaje, ako to vyžaduje smernica 
o zdravotníckych pomôckach, a to s cieľom umožniť účinnejšiu obozretnosť a ochranu 
zdravia;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom 
členských štátov.

                                               
1 (2011/2089(INI))


