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"Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V." (selvhjælpsgruppe for kvinder 
med silikoneproblemer) om et moratorium for silikoneimplantater

1. Sammendrag

Andrageren erklærer, at Kommissionens meddelelse om fællesskabsforanstaltninger i relation 
til brystimplantater (KOM(2001) 666) ikke har forbedret situationen for kvinder med 
silikoneimplantater trods henstillingerne i meddelelsen. Hun påpeger videre, at siden Europa-
Parlamentet sidst behandlede emnet, er der fremkommet resultater af nye videnskabelige 
undersøgelser, der fuldt ud kan begrunde et moratorium for silikoneimplantater. Andrageren 
opfordrer Europa-Parlamentet til at tage spørgsmålet op igen og presse på for at få alle 
medlemsstater til at følge det amerikanske eksempel og forbyde brystimplantater af silikone.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. februar 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. januar 2007.

Indledning og baggrund

Diskussionen på europæisk plan om sikkerheden ved brystimplantater af silikone går tilbage 
til 1998. Dengang blev der indgivet to andragender fra interessegrupper, hvori man omtalte de 
negative helbredsvirkninger ved brystimplantater af silikone og opfordrede til et øjeblikkeligt 
forbud (1). Europa-Parlamentet (EP) reagerede ved at bede om fremsendelse af formelle svar 
og resultater til Udvalget for Andragender og anmodede om en udtalelse fra Udvalget om 
Kvinders Rettigheder, Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik samt 
Udvalget om Forskning.

  
1 Andragende nr. 470/98 af fr. Vurgun-Kern og andragende nr. 771/98 af hr. Frank Harvey.
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Som led i informationsindsamlingsprocessen indgik Europa-Parlamentet gennem sin enhed 
for Vurdering af Videnskabelige og Teknologiske Projekter (STOA) en kontrakt med en 
uafhængig gruppe, der skulle gennemføre en grundig undersøgelse af brystimplantater af 
silikone. Formålet med undersøgelsen var ikke blot at se på de videnskabelige aspekter af 
brystimplantater, men også at tage hensyn til ønsker og udtalelser fra forskellige 
interessegrupper med henblik på at kunne forelægge politiske løsningsmuligheder samt 
fordele og ulemper ved disse for Europa-Parlamentet.

Undersøgelsen blev afsluttet i maj 2000 og bekræftede manglen på videnskabelige beviser for 
en forbindelse mellem silikoneimplantater og alvorlige helbredsrisici som kræft og 
bindevævssygdomme (1). Man fandt imidlertid også i undersøgelsen, at der forekommer 
lokale komplikationer, som er den største kilde til bekymring, og at disse bekymringer er lige 
så eller mere fremherskende som for andre typer af brystimplantater som f.eks. af saltvand (2).
Bekymringerne går navnlig på brud på skallen (f.eks. på grund af håndtering eller læsioner), 
at silikonegelen kan trænge ud (gennem intakte eller ødelagte skaller), sammentrækning af det 
omkringliggende væv (arvæv, der skrumper ind omkring implantatet, hvilket kan medfører, at 
brystet bliver hårdere, hvilket er smertefuldt, eller ødelægge dets udseende), samt infektioner.
(3) I deres endelige konklusioner anbefalede forskerne, at der ikke indføres forbud mod 
brystimplantater af silikone, men at man i stedet vedtager og indfører kritiske, specifikke 
foranstaltninger for at forøge og forbedre informationsniveauet for patienterne, sporing og 
overvågning, kvalitetskontrol og -sikring samt gennemfører den nødvendige forskning (4).

Da undersøgelsen var afsluttet vedtog Europa-Parlamentet i maj 2001 en beslutning (5) 
efterfulgt af Kommissionens meddelelse, som blev vedtaget i november samme år (6), hvori 
man foreslog skærpet kontrol med sikkerheden ved brystimplantater, nye bestemmelser om 
information og mærkning, indholdet af informerede patientsamtykkeerklæringer, nationale 
registre og klinisk vurdering, styrkede mekanismer til kontrol af reglernes overholdelse samt 
en fornyet gennemgang af de europæiske standarder for væsentlige sikkerhedskrav og 
systemer til overensstemmelsesvurdering i henhold til direktiv 93/42/EØF om medicinske 
anordninger (7) i forbindelse med brystimplantater.

  
1 Martin-Moreno JM, Gorgojo L, Gonzales-Enriquez J, Wisbaun W. Health risks posed by silicone implants in general, with 
special attention to breast implants. PE 168.396/Fin.St/rev.

2 Idem, side 9 og 19.

3 Idem, Local Effects, side 26-30 og 42-43.

4 Idem, Point 2. Executive Summary, side 9.

5 Betænkning om andragender, der opfylder betingelserne for behandling, vedrørende silikoneimplantater (andragende nr. 
470/98 og 771/98). PE 302.857, 29.5.2001. Se:
http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-
0186+0+DOC+PDF+V0//EN&L=EN&LEVEL=6&NAV=S&LSTDOC=Y

6 Meddelelse fra Kommissionen om fællesskabsforanstaltninger og nationale foranstaltninger i relation til brystimplantater, 
15.11.2001, KOM(2001)666 endelig. 
Se: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0666en01.pdf

7 Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger (EFT L 169, 12.7.1993, med efterfølgende 
ændringer).
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I februar 2003 vedtoges Kommissionens direktiv 2003/12/EF (1), hvorved klassificeringen af 
brystimplantater blev opgraderet fra klasse IIb til klasse III med det resultat, at de strengest 
mulige krav til medicinske anordninger finder anvendelse. Ved direktiv 2003/12/EF styrkes 
kvalitets- og sikkerhedskontrollerne forud for markedsføring af brystimplantater på det 
europæiske marked.

Samtidig offentliggjorde Kommissionens tjenestegrene et sammendrag af oplysninger fra 
medlemsstaterne om fremskridt vedrørende hensigtsmæssige patientoplysninger, informeret 
samtykke, reklamer for brystimplantater og nationale registre over kvinder med 
brystimplantater (2). Rapporten viste, at medlemsstaterne overordnet set havde indført eller 
var i færd med at indføre nationale politikker. Flere benyttede Kommissionens meddelelse til 
at ajourføre eller genoverveje politiske foranstaltninger.

I maj 2003 udarbejdede man en ajourføring af STOA-rapporten om Sundhedsrisici i 
forbindelse med silikoneimplantater generelt under særlig henvisning til brystimplantater, 
hvori man grundlæggende bekræftede de oprindelige resultater, der blev formuleret i 2000: 
Der lader ikke til at være klare beviser for øget dødelighed eller specifikke alvorlige 
sygdomme, der skyldes brystimplantater af silikone, og de kirurgiske, lokale og perioperative 
komplikationer er fortsat det største sikkerhedsmæssige problem(3). I den ajourførte rapport 
hedder det også, at der fortsat er behov for yderligere forskning, navnlig vedrørende visse 
resultater, der tyder på en tilsyneladende forøget risiko for kræft i hjerne (4) og 
åndedrætsorganer (5) samt selvmord (6). Konklusionen var, at visse konfunderende faktorer 

    
1 Kommissionens direktiv 2003/12/EF af 3. februar 2003 om omklassificering af brystimplantater i overensstemmelse med 
direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger (EFT L 28, 4.2.2003). Direktivets bestemmelser trådte i kraft pr. 1. 
september 2003.

2 Kommissions arbejdsdokument om de nationale foranstaltninger, der er iværksat af medlemsstaterne vedrørende 
brystimplantater, SEK(2003) 175, 14.2.2003. Se: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/breast_implant/sec_2003-175en.pdf

3 Ajourføring af rapport (undersøgelse) for STOA "Health risks posed by silicone implants in general, with special attention 
to breast implants", dr. L. Gorgojo, dr. J. Gonzales, fr. W. Wisbaun og dr. J. Martin-Moreno, 30. maj 2003.

4 I Afsnit IV (Results), punkt 1.C. (Cancer), side 9 i rapporten hedder det, at "undtagelserne fra de samlede lavere rater (for 
kræft - kommentar indsat) var dødsfald som følge af brystkræft. Brystimplantatpatienter havde dobbelt så stor sandsynlighed 
for at dø i forhold til befolkningen i almindelighed sammenlignet med en kohorte af andre plastikkirurgipatienter. Disse 
resultater var imidlertid ikke statistisk signifikante".

5 "For så vidt angår andre tumorplaceringer fandt forskerne heller ikke nogen øget risiko for kræft i luftvejene hos 
implantatpatienter, når disse blev sammenlignet med kvinder fra befolkningen i almindelighed, men en statistisk signifikant 
forøget risiko, når de sammenlignes med kohorten af andre plastikkirurgipatienter", Afsnit IV (Results), punkt 1.C. (Cancer), 
side 9 I rapporten.

6 På side 8 i rapporten hedder det i Afsnit IV (Results), punkt 1.C. (General mortality and specific causes for death): "Et 
marginalt, ikke-statistisk signifikant resultat var en diskret overvægt af selvmord hos kvinder med implantater sammenlignet 
med befolkningen som helhed. Den højere selvmordsrate hos implantatpatienterne er sammenfaldende med de kendetegn, der 
beskrives hos implantatpatienter i tidligere rapporter, såsom ægteskabelige problemer, depression, følelsesforstyrrelser og 
lavt selvværd.". På side 31 i rapporten under Afsnit V (Discussion, Scientific evidence) tilføjes det: "Med hensyn til selvmord 
kan den øgede risiko for at dø af denne årsag (dvs. brystimplantat af silikon - kommentar indsat) tilskrives tilfældige fejl (der 
blev iagttaget et meget lille antal dødsfald), som kan skyldes "skævheder ved udvælgelsen" (dvs. større forekomst af "a 
priori" psykologiske kendetegn) snarere end en årsagssammenhæng mellem implantatkirurgi og selvmord.".
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skulle kontrolleres på behørig vis gennem nye undersøgelser for at vurdere troværdigheden af 
disse foreløbige resultater. Man understregede også, at der findes et begrundet behov for 
yderligere forskning som følge af den begrænsede forskning, der hidtil har været gennemført.

Lovgivningsmæssige bestemmelser vedrørende brystimplantater

Brystimplantater er omfattet af direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger som ændret 
ved direktiv 98/79/EF (1), 2000/70/EF (2), 2001/104/EF (3), 2003/12/EF (4), 2003/32 (5) og 
forordning (EF) nr. 1882/2003 (6) (i det følgende benævnt direktivet).

I direktivet defineres fire klasser af medicinske anordninger (I, IIa, IIb, og III), der 
bestemmer, hvilke procedurer for overensstemmelsesvurdering der skal følges. Som følge af 
Kommissionens svar på Europa-Parlamentets henstilling om at styrke sikkerhedskontrollen 
for brystimplantater blev disse omklassificeret i 2003 gennem en undtagelse fra 
klassificeringsbestemmelserne i Bilag IX til direktiv 93/43/EØF fra klasse IIb til klasse III, 
således at de nu er omfattet af de mest restriktive krav for medicinske anordninger, før de kan 
markedsføres på det europæiske marked.

I direktivet defineres de væsentlige krav med hensyn til ydeevne og sikkerhed, som 
medicinske anordninger skal opfylde for at garantere et højt sundhedsbeskyttelsesniveau. 
Overensstemmelsen med de væsentlige krav kan påvises gennem overholdelse af 
harmoniserede standarder, der indeholder tekniske specifikationer, som sikrer opfyldelsen af 
tekniske krav. Som reaktion på de problemer, som Europa-Parlamentet gjorde opmærksom 
på, udarbejdede Kommissionen et mandat til nye harmoniserede standarder specifikt for 
brystimplantater. Disse standarder ventes at blive færdiggjort af CEN i december 2007. Når 
de er vedtaget, vil de straks blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, således at 
producenterne kan anvende dem ved udformning og fremstilling af brystimplantater.

Med henblik på at sikre den fuldstændige gennemførelse af EP's henstillinger identificeres der 
i Kommissionens meddelelse forskellige supplerende foranstaltninger, både på 
fællesskabsplan og på nationalt plan (7). Med hensyn til fællesskabsforanstaltninger forklarede 
Kommissionen, hvordan de væsentlige krav i direktivet, herunder bestemmelser om 
overensstemmelsesvurdering, klinisk evaluering, information og mærkning samt overvågning 
efter markedsføringen i forbindelse med brystimplantater skal forstås af producenten. 

    
1 EFT L 331, 7.12.1998.

2 EFT L 313, 13.12.2000.

3 EFT L 6, 10.1.2002.

4 EFT L 284, 31.10.2003.

5 EFT L 105, 26.4.2003.

6 EFT L 284, 31.10.2003.

7 Meddelelse fra Kommission af 15.11.2001 om fællesskabsforanstaltninger og nationale foranstaltninger i relation til 
brystimplantater (jf. fodnote 4).
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Foranstaltningerne på nationalt plan var rettet mod at supplere de eksisterende 
lovgivningsmæssige rammer for at yde de bedst mulige garantier for sundhedsbeskyttelse. I 
den forbindelse anbefalede Kommissionen, at medlemsstaterne udarbejder supplerende 
oplysninger rettet mod kvinderne, som vil give dem mulighed for at træffe velinformerede og 
velovervejede beslutninger, idet de er fuldt informeret om de potentielle risici og fordele ved 
brystimplantater. Endelig foreslog Kommissionen, at medlemsstaterne opretter et nationalt 
register over brystimplantater, der skal danne grundlag for sporbarhed og langsigtet forskning 
i denne type medicinske anordninger.

Kommissionen gennemførte en opfølgende undersøgelse i 2003, der viste, at medlemsstaterne 
enten havde indført eller var i færd med at indføre relevante nationale politikker.

Holdning til andragende 631/2004

Kommissionen erkender betydningen af en løbende kontrol af de videnskabelige data med 
henblik på at forbedre kendskabet til kvaliteten af og sikkerheden ved brystimplantater af 
silikone og øge forståelsen af de kort- og langsigtede virkninger på helbredet.

Kommissionen vil med glæde beskæftige sig med de spørgsmål, der tages op i andragende 
631/2004 og dele sine synspunkter med Europa-Parlamentet.

I andragende 631/2004 beskrives flere forskellige problemer, der generelt kan opdeles i to 
grupper: problemer vedrørende sikkerheden og problemer vedrørende utilstrækkelig 
information. Førstnævnte synes at underbygge kravet om et moratorium for brystimplantater 
af silikone, mens sidstnævnte kræver forbedringer af indsamlingen og tilgængeligheden af 
information.

Argumenterne, der fremføres af andrageren, er blevet underkastet en omfattende analyse af 
Kommissionen med henblik på at kunne fastslå, hvorvidt kravet er begrundet. Resultaterne af 
analysen præsenteres nedenfor.

Sikkerhed ved brystimplantater af silikone

Andrageren mener ikke, at brystimplantater af silikone er sikre, og at de derfor bør være 
omfattet af et moratorium. Den manglende sikkerhed kommer til udtryk ved lokale 
komplikationer, et stort antal ødelagte implantater, silikone- og platinudslip og disses ukendte 
langtidsvirkninger på patienternes helbred.

Ovenstående problemer som følge af lokale komplikationer, punkteringer eller udslip er som 
sådan allerede blevet undersøgt grundigt i STOA's videnskabelige rapport, som blev 
udarbejdet for Europa-Parlamentet i maj 2000. Efter en grundig gennemgang af disse 
problemer foreslog hverken Europa-Parlamentet eller Kommissionen et forbud mod 
brystimplantater. Man anbefalede i stedet indførelse af videnskabelige foranstaltninger for at 
sikre, at implantaterne opfylder de højest mulige sikkerheds- og kvalitetsstandarder.

De specifikke foranstaltninger, som Europa-Parlamentet og Kommissionen har identificeret 
efterfølgende, er stadig ikke blevet indført. Omklassificeringen af brystimplantater fra klasse 
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IIb til klasse III, hvorved de underkastes strengere krav, trådte i kraft i september 2003, og 
CEN's nye standarder, som vil føre til fastsættelse af supplerende testkrav med henblik på at 
forbedre sikkerheden ved brystimplantater, vil efter planen blive vedtaget i december 2007. 

Standarderne vil vedrøre de aspekter, der identificeres i Kommissionens meddelelse fra 2001, 
såsom behovet for procedurer til bestemmelse af skallens modstandsdygtighed over for slid 
og eventuelle brud, problemerne vedrørende fyldstoffets eventuelle vandring (spredning af det 
flydende stofs molekyler gennem den intakte skal) samt informationer, der skal 
videreformidles til patienterne. Det skal påpeges, at disse to grupper af foranstaltninger 
(omklassificering og nye standarder) vil supplere hinanden med henblik på at sikre en højere 
kvalitet og større sikkerhed ved brystimplantater.

For så vidt angår platinudslip fra brystimplantater af silikone blev dette stofs indvirkning på 
helbredet ikke behandlet i STOA-rapporterne.

Oplysningerne om platinlækager fra brystimplantater af silikone, som andrageren baserer sig 
på, stammer fra tre videnskabelige artikler, der blev offentliggjort i 2003 og 2004. I artiklen 
fra 2003 påvises der platinudslip fra intakte brystimplantater af silikone. Forfatterne 
konkluderede imidlertid, at "selv om siloxaner og platin er gode indikatorer for defekte 
implantater, bevises det ikke ved denne undersøgelse, at de forårsager helbredsproblemer hos 
kvinder med implantater" (1). Forfatterne til artiklerne fra 2004 (2) ajourførte deres vurdering 
af data for platinudslip i 2006, hvor de erklærede, at 2006-artiklen "er den hidtil mest 
omfattende rapport, der viser, at kvinder, der er eksponeret for brystimplantater af silikone, 
har Pt- [platin] niveauer, der overstiger niveauerne hos befolkningen i almindelighed, og hvor 
man for første gang påviser tilstedeværelsen af Pt i forskellige oxideringsstadier i prøver fra 
eksponerede kvinder" (3). Andrageren nævnte også, at ioniseret platin mistænkes for at have 
toksiske virkninger for de respiratoriske, neurologiske og immunologiske systemer samt for 
sanseorganerne.

I lyset af platins potentielle negative helbredsvirkninger vil Kommissionen foretage en 
grundig analyse af de tilgængelige videnskabelige oplysninger vedrørende platin i 
brystimplantater af silikone for at afgøre, hvorvidt patienternes sikkerhed og sundhed bringes 
i fare (4). Kommissionen vil også henlede medlemsstaternes kompetente nationale 

  
1 “Determination of siloxanes, silicon, and platinum in tissues of woman with silicone gel-filled implants”, D. Flassbeck, B. 
Pfleiderer, P. Klemens, K. G. Heumann, E. Eltze, A. V. Hirner (Analytical Bioanalytical Chemistry, 2003, nr. 375, s. 356-
362).

2 “Platinum Concentration in Silicone Breast Implant Material and Capsular Tissue by IC-ICP-MS”, Maharaj, 2004 (artiklen 
citeres i andragendet, men var ikke vedlagt), og “Platinum and platinum Species in Explanted Silicone Gel Breast Prosthetic 
Using IC-ICP-MS”, E. D. Lykissa og S.V.M. Maharaj, Analytical Bioanalytical Chemistry, 2004, nr. 380, s. 84-89.

3 “Total Platinum Concentration and Platinum Oxidation States in Body Fluids, Tissue, and Explants from Women Exposed 
to Silicone and Saline Breast Implants by IC-ICPMS”, Analytical Chemistry Research Journal, 1. april 2006 (se: 
http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/ancham/asap/pdf/ac0514016.pdf). Denne artikel blev ikke fremlagt af andrageren.

4 Det skal imidlertid understreges, at alle de testede prøver, der evalueres i disse videnskabelige artikler, var eksponeret for 
brystimplantater af silikone fremstillet før september 2003, hvor omklassificeringen af brystimplantater trådte i kraft, og at 
langt størstedelen af dem blev frem fremstillet før januar 1995, hvor direktiv 93/42/EØF og dets sikkerhedskrav trådte i kraft 
i Fællesskabet.



(Ekstern oversættelse)

CM\650246DA.doc 7/9 PE 384.354v01-00

DA

myndigheders opmærksomhed på dette problem. De bør derefter underrette deres 
bemyndigede organer, som er ansvarlige for at vurdere producenternes overholdelse af 
sikkerhedskravene i henhold til direktiv 93/42/EØF.

I denne forbindelse erindres der om, at producenter af medicinske anordninger i punkt 7.1, 
Afsnit II (Krav til konstruktion og fremstilling) i bilag I (Væsentlige krav) i direktiv 
93/42/EØF klart pålægges, at de skal være opmærksomme på de benyttede materialer, navnlig 
med hensyn til toksicitet, og på foreneligheden mellem det anvendte materiale og de ydre og 
indre dele af den menneskelige krop. Ved opfyldelsen af dette krav skal producenten tage 
hensyn til nye videnskabelige oplysninger om risici ved platin i brystimplantater.

Det skal imidlertid understreges, at det i direktiv 93/42/EØF, som finder anvendelse på 
brystimplantater, anerkendes, at der aldrig er tale om nulrisiko for bivirkninger ved brug af 
medicinske anordninger. En producent skal imidlertid foretage en egentlig undersøgelse af 
fordele og risici, og uønskede bivirkninger, der kan opstå ved brug af brystimplantater, kan 
derfor være acceptable, hvis der er tale om en acceptabel risiko, når de afvejes mod fordelene 
for patienten, og når den pågældende risiko er forenelig med et højt niveau af sikkerheds- og 
sundhedsbeskyttelse (1).

Sammenfattende er andragerens bekymringer vedrørende sikkerheden ved brystimplantater af 
silikone allerede blevet behandlet gennem de eksisterende og nye foranstaltninger om 
forbedret kvalitet og sikkerhed ved brystimplantater. De nye foranstaltninger, som blev 
anbefalet af Europa-Parlamentet og gennemført af Kommissionen og Medlemsstaterne, bliver 
fuldt operative ved udgangen af 2007.

Kommissionen har derfor den holdning, at indførelsen af et moratorium for brystimplantater 
af silikone ikke vil være begrundet på nuværende tidspunkt. Den vil ikke desto mindre træffe 
de nødvendige forholdsregler, når analyser af de tilgængelige oplysninger om platinudslip fra 
brystimplantater viser, at dette er påkrævet af hensyn til patienternes sikkerhed.

Utilstrækkelige oplysninger om brystimplantater af silikone

Andrageren hævder, at indsamlingen af oplysninger om brystimplantater af silikone og 
tilgængeligheden af disse oplysninger bør forbedres. Andrageren kritiserer navnlig den 
manglende registrering af komplikationer i forbindelse med brugen af brystimplantater, 
manglende data fra afsluttede kliniske evalueringer af brystimplantater samt manglende 
uafhængige oplysninger om lokale komplikationer og systematiske sygdomsrisici for patienter 
med sådanne implantater. Andrageren opfordrer også til, at der oprettes en tværfaglig 
informationspulje for videnskabelige eksperter.

Behovet for at indsamle ajourførte oplysninger om brystimplantater og informere patienterne 
korrekt blev anset for væsentligt af Europa-Parlamentet og Kommissionen inden for 
processen med at forbedre den videnskabelige viden og øge patienternes bevidsthed.

I lyset af ovenstående foreslog Europa-Parlamentet og Kommissionen, at medlemsstaterne 

  
1 Punkt 1.1, Afsnit I (Generelle krav) i Bilag I (Væsentlige krav) til direktiv 93/42/EØF.
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opretter et nationalt register over brystimplantater, hvor man kan registrere komplikationer, og 
som kan danne grundlag for sporbarhed og langsigtet forskning i brystimplantater.

Spørgsmålet om registrering af videnskabelige data fra afsluttede kliniske undersøgelser 
drøftes i øjeblikket i Rådet og Europa-Parlamentet i forbindelse med Kommissionens 
nuværende forslag om at revidere direktiv 93/42/EØF.

Kommissionen rådede også medlemsstaterne til, at patienterne informeres på forhånd for at 
forbedre deres informationsniveau og sundhedsbeskyttelse. De bør både informere om selve 
implantaterne, de kirurgiske indgreb, mulige bivirkninger, kontraindikationer, kontrol efter 
indgrebet, kontaktoplysninger og give generel information. Visse supplerende oplysninger og 
mærkningskrav vil også blive medtaget i de nye harmoniserede standarder for 
brystimplantater.

De foranstaltninger, som Kommissionen anbefalede medlemsstaterne at indføre på nationalt 
plan, var allerede ved at blive gennemført i 2003. Kommissionen vil ikke desto mindre fortsat 
overvåge, hvorvidt gennemførelsen af hensigtsmæssige nationale politikker er afsluttet, 
navnlig i de nye medlemsstater, som ikke var med i den første opfølgende undersøgelse, der 
blev gennemført i 2003.

Kommissionen har for nylig lanceret EU's sundhedsportal, der indeholder oplysninger om alle 
sundhedsrelaterede aktiviteter på EU-niveau og indeholder links til alle medlemsstaternes og 
berørte ngo'ers websteder.

Man må således konkludere, at de relevante foranstaltninger med henblik på at afhjælpe 
manglerne vedrørende utilstrækkelig indsamling og formidling af information om 
brystimplantater, herunder de foranstaltninger, som andrageren ønsker gennemført, allerede er 
truffet.

Konklusion

Med undtagelse af platin-aspektet var alle øvrige sikkerhedsproblemer, som andrageren tager 
op med henblik på at få indført et moratorium for brystimplantater af silikone, kendt af 
Europa-Parlamentet og Kommissionen i 2000, og de relevante modforanstaltninger er allerede 
truffet. 

Omklassificeringen af brystimplantater fra klasse IIb til klasse III, hvorved de underlægges 
strengere krav, trådte i kraft i september 2003, mens CEN's vedtagelse af nye standarder, 
hvori man definerer supplerende prøvekrav, der forbedrer sikkerheden ved brystimplantater, 
vil være på plads i december 2007. Det skal påpeges, at disse to sæt af foranstaltninger 
(omklassificering og nye standarder) vil supplere hinanden med henblik på at sikre en højere 
kvalitet af og bedre sikkerhed ved brug af brystimplantater.

I lyset af ovenstående har Kommissionen har den holdning, at indførelsen af et moratorium 
for brystimplantater af silikone ikke vil være begrundet på nuværende tidspunkt. 
Kommissionen vil ikke desto mindre foretage en grundig analyse af alle de tilgængelige 
oplysninger om platinudslip fra brystimplantater af silikone og træffe alle nødvendige og 
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hensigtsmæssige foranstaltninger af hensyn til patienternes sikkerhed.

Med hensyn til opfordringen til at forbedre indsamling og formidling af oplysninger var alle 
relevante foranstaltninger vedrørende de mangler, som andrageren omtaler, ligeledes blevet 
identificeret og anbefalet medlemsstaterne til gennemførelse i 2001. Kommissionen vil ikke 
desto mindre fortsat overvåge, hvorvidt gennemførelsen af hensigtsmæssige nationale 
politikker er afsluttet.


