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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää, ettei komission tiedonanto yhteisön ja jäsenvaltioiden 
rintaimplantteihin liittyvistä toimenpiteistä (KOM(2001) 666) ole parantanut silikoni-
implantin ottaneiden naisten asemaa tiedonannon suosituksista huolimatta. Hän väittää myös, 
että Euroopan parlamentin tutkittua viimeksi asiaa on saatu uutta tieteellistä näyttöä siitä, että 
silikoni-implanttien kielto on täysin perusteltavissa. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan 
parlamenttia ottamaan asian uudelleen esiin ja painostamaan kaikkia jäsenvaltioita, jotta nämä 
seuraisivat Yhdysvaltojen esimerkkiä ja kieltäisivät silikoni-implantit.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 7. helmikuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. tammikuuta 2007.

Johdanto ja taustaa

Euroopassa ryhdyttiin pohtimaan silikonien turvallisuutta vuonna 1998. Tuolloin eturyhmät 
jättivät kaksi vetoomusta, joissa kerrottiin silikonien terveyshaitoista ja vaadittiin niiden 
välitöntä kieltämistä(1). Euroopan parlamentti vastasi vetoomuksiin kehottamalla eturyhmiä 
toimittamaan muodolliset vastaukset ja todistusaineiston vetoomusvaliokuntaan. Se myös 
pyysi lausuntoa naisten oikeuksien valiokunnalta, ympäristön ja kansanterveyden 
valiokunnalta, kuluttajansuojavaliokunnalta sekä tutkimusvaliokunnalta. 

  
1 Vurgun-Kernin vetoomus nro 470/98 ja Frank Harveyn vetoomus nro 771/98.
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Euroopan parlamentti, jonka tehtäviin myös tiedonkeruu kuuluu, tilasi tieteellisten ja 
teknologisten vaihtoehtojen arviointiyksikön STOAn välityksellä riippumattomalta 
tutkimusryhmältä kattavan selvityksen silikoni-implanteista. Selvityksellä pyrittiin paitsi 
saamaan tieteellistä tietoa silikoni-implanteista myös ottamaan huomioon eturyhmien 
huolenaiheet ja näkökannat sekä esittämään toimintavaihtoehtoja hyvine ja huonoine 
puolineen Euroopan parlamentille.

Selvitys valmistui toukokuussa 2000 ja vahvisti, että silikoni-implanttien ja vakavien 
terveysriskien, kuten syövän tai kudossairauksien, välisestä yhteydestä ei ole tieteellistä 
näyttöä(1). Selvityksessä todettiin kuitenkin myös, että paikalliset komplikaatiot ovat 
mahdollisia ja että ne ovat suurin riskitekijä, koska niitä esiintyy yhtä usein tai jopa useammin 
kuin muiden silikonityyppien, kuten suolaliuossilikonien yhteydessä(2). Tällöin riskinä on 
lähinnä silikonin kuoren repeytyminen (esimerkiksi käsittelyn tai vamman seurauksena), 
silikonigeelin vuotaminen (ehjien tai rikkoutuneiden kuorien läpi), kapselikontraktuura 
(implanttia ympäröivän arpikudoksen kutistuminen, joka saattaa aiheuttaa kivuliasta rinnan 
kovettumista tai vääristää sen ulkomuotoa) sekä tulehdukset(3). Selvityksen laatijat
suosittelivat loppupäätelmissään, ettei silikoni-implantteja kiellettäisi, vaan että sen sijaan 
toteutettaisiin kriittisiä erityistoimenpiteitä, joilla pyrittäisiin lisäämään ja parantamaan 
potilaille tiedottamista, jäljitettävyyttä ja valvontaa, laadunvalvontaa ja laadunvarmistusta 
sekä välttämätöntä tutkimusta(4).

Selvityksen valmistuttua Euroopan parlamentissa hyväksyttiin toukokuussa 2001 
päätöslauselma(5), jota seurasi komission saman vuoden marraskuussa antama tiedonanto(6). 
Päätöslauselmassa esitettiin nykyistä tiukempaa valvontaa silikonien turvallisuudesta, uusia 
säännöksiä tiedottamisesta, pakkausmerkinnöistä, potilaan tietoon perustuvasta 
suostumuksesta, kansallisista rekistereistä sekä kliinisestä arvioinnista, entistä tehokkaampia 
sääntöjen noudattamisen valvontamekanismeja sekä eurooppalaisia standardeja 
lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY(7) rintaimplantteja koskevia 
olennaisia turvavaatimuksia ja vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmiä varten.

  
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, s. 9 ja 19.
3 Idem, Local Effects, s. 26-30 ja 42-43.
4 Idem, 2 kohta. Executive Summary, s. 9.
5 Päätöslauselman silikoniproteeseja koskevista käsiteltäväksi otetuista vetoomuksista (vetoomukset nro 470/1998 ja 
771/1998). PE 302.857, 29.5.2001. ks:
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 Komission tiedonanto yhteisön ja jäsenvaltioiden rintaimplantteihin liittyvistä toimenpiteistä, 15.11.2001, KOM(2001)666 
lopullinen.
Ks.: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0666en01.pdf
7 Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, lääkinnällisistä laitteista, (EYVL L 169, 12.7.1993, 
sekä siihen myöhemmin tehdyt tarkistukset).
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Helmikuussa 2003 hyväksyttiin komission direktiivi 2003/12/EY(1), jolla rintaimplanttien 
luokitusta muutettiin luokasta II b luokkaan III, minkä ansiosta lääkinnällisiin laitteisiin 
sovelletaan nykyisin kaikkein tiukimpia vaatimuksia. Itse asiassa direktiivi 2003/12/EY 
parantaa rintaimplanttien laatu- ja turvallisuusvalvontaa ennen niiden saattamista Euroopan 
markkinoille.

Komission yksiköt julkaisivat samoihin aikoihin yhteenvedon jäsenvaltioiden toimittamista 
tiedoista, miten jäsenvaltiot ovat edistyneet potilaille tiedottamisessa, potilaan tietoon 
perustuvan suostumuksen soveltamisessa, rintaimplantteja koskevassa mainonnassa sekä 
rintaimplantin ottaneista naisista laadittujen kansallisten rekistereiden 
laadinnassa(2).Yhteenvedon yleinen päätelmä oli, että jäsenvaltioissa oli laadittu tai pantu 
täytäntöön kansallisia toimintamalleja. Monessa jäsenvaltiossa toimintamalleja oli saatettu 
ajan tasalle tai tarkistettu komission tiedonannon pohjalta.

STOAn raportti Health risks posed by silicone implants in general with special attention to 
breast implants saatettiin ajan tasalle toukokuussa 2003. Siinä vahvistettiin vuonna 2000 
tehdyt alkuperäiset havainnot siitä, ettei kuolleisuuden tai silikoni-implanttien aiheuttamien 
sairauksien lisääntymisestä ole selvää näyttöä ja että kirurgiset, paikalliset ja perioperatiiviset 
komplikaatiot ovat edelleen suurin terveysriski(3). Päivitetyssä raportissa todettiin lisäksi, että 
lisätutkimuksia tarvitaan edelleen erityisesti niistä tutkimustuloksista, jotka ovat selvä todiste 
kohonneesta aivosyöpä-(4) ja hengityselinsyöpäriskistä(5) sekä itsemurhariskistä(6). Näin ollen 
uusissa tutkimuksissa on tutkittava asianmukaisesti näitä ristiriitaisia tuloksia, jotta voidaan 
arvioida alustavien havaintojen luotettavuutta. Raportissa myös painotettiin lisätutkimusten 
tarvetta tähänastisten tutkimusten vähäisyyden vuoksi.

  
1 Komission direktiivi 2003/12/EY, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, rintaimplanttien uudelleenluokituksesta 
lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY puitteissa (EUVL L 28, 4.2.2003). Direktiivin 
säännöksiä on sovellettu 1. syyskuuta 2003 lähtien.
2 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja jäsenvaltioiden hyväksymistä rintaimplantteihin liittyvistä kansallisista 
toimenpiteistä, SEC(2003) 175, 14.2.2003. ks: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/breast_implant/sec_2003-175en.pdf
3 STOA:n päivitetty selvitys Health risks posed by silicone implants in general with special attention to breast implants, Dr. 
L Gorgojo, Dr. J Gonzales, Ms. W Wisbaun and Dr J Martin-Moreno, 30 May 2003.
4 Selvityksessä todetaan: "The exceptions to the overall lower rates (of cancer – comment added) were deaths from brain 
cancer. Breast implant patients were two times more likely to die from the general population compared to a cohort of other 
plastic surgery patients. Nevertheless, these results were not statistically significant."
5 "As for other tumour sites, the researchers also found no increased risk of respiratory tract cancer among implant patients 
when compared with women from general population, but a statistically significant increased risk when compared with the 
cohort of other plastic surgery patients", Title IV (Results), point 1.C (Cancer), p. 9.
6 Selvityksessä todetaan: "One marginal, non-statistically significant finding was a discrete excess of suicide between women 
with implants compared with general population. The higher suicide rates of the implant patients correlate with 
characteristics described among implant patients in previous reports, such as marital difficulties, depression, emotional 
disorders, and low self-esteem", Title IV (Results), point 1.C, p. 8. Sivulla 31 todetaan lisäksi: "Regarding suicide, the 
observed increased risk of death from this cause (i.e. silicone breast implant – comment added) may be affected by random 
error (very small number of deaths observed) and may reflect “selection bias” (i.e. greater prevalence of “a priori” 
psychological characteristics) rather than a causal association between implant surgery and suicide", Title V (Discussion, 
Scientific evidence), p. 31.
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Rintaimplantteja koskeva lainsäädäntö

Rintaimplantteja säädellään lääkinnällisistä laitteista annetulla direktiivillä 93/42/ETY 
(jäljempänä direktiivi), sellaisena kuin se on muutettuna direktiiveillä 98/79/EY(1), 
2000/70/EY(2), 2001/104/EY(3), 2003/12/EY(4) ja 2003/32/EY(5), sekä asetuksella (EY) N:o 
1882/2003(6).

Direktiivissä määritellään neljä lääkinnällisten laitteiden luokkaa (I, II a, II b, ja III), joiden 
perusteella vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä on noudatettava. Komission 
vastauksena Euroopan parlamentin suositukseen lisätä rintaimplanttien turvallisuuden 
valvontaa niiden luokitusta muutettiin vuonna 2003 luokasta II b luokkaan III poikkeuksena 
direktiivin 93/43/ETY liitteen IX luokittelusäännöistä. Tämä ansiosta lääkinnällisiin laitteisiin 
sovelletaan nyt kaikkein tiukimpia vaatimuksia ennen kuin ne voidaan saattaa Euroopan 
markkinoille. 

Direktiivissä määritellään lääkinnällisten laitteiden suorituskykyä ja turvallisuutta koskevat 
olennaiset vaatimukset, jotka on täytettävä terveydensuojelun korkean tason saavuttamiseksi. 
Näiden vaatimusten noudattaminen voidaan osoittaa noudattamalla teknisiä eritelmiä 
sisältäviä eurooppalaisia standardeja. Komissio antoi valtuudet erityisesti rintaimplantteja 
koskevien uusien yhdenmukaistettujen standardien hyväksymiseksi vastatakseen Euroopan 
parlamentin esittämiin huoliin. Euroopan standardointikomitean (CEN) on määrä saada 
standardit valmiiksi joulukuuhun 2007 mennessä. Ne julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä heti hyväksymisensä jälkeen, jolloin valmistajat voivat käyttää niitä 
rintaimplanttien suunnittelussa ja valmistuksessa.

Komission tiedonannossa(7) määriteltiin myös joukko yhteisössä ja jäsenvaltioissa 
toteutettavia lisätoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että EP:n suositukset pannaan kaikilta osin 
täytäntöön. Komissio kertoo tiedonannossaan, miten rintaimplanttien valmistajien on 
tulkittava direktiivin olennaisia vaatimuksia sekä vaatimustenmukaisuuden arviointia, 
kliinistä arviointia, tiedottamista ja pakkausmerkintöjä sekä rintaimplanttien markkinoille 
saattamisen jälkeistä valvontaa koskevia säännöksiä. Jäsenvaltioissa toteuttavilla toimilla sen 
sijaan on tarkoitus täydentää nykyistä säännöskehystä mahdollisimman korkean 
terveydensuojelun tason varmistamiseksi. Tältä osin komissio kehotti jäsenvaltioita lisäämään 
naisille tiedottamista, jotta he voisivat tehdä tietoisen ja harkitun päätöksen tietäen
täysin leikkauksen ja rintaimplanttien mahdolliset riskit ja hyödyt. Komissio kehotti myös 
jäsenvaltioita perustamaan rintaimplantteja koskevia kansallisia rekistereitä, jotka toimisivat 
rintaimplanttien jäljittämisen ja pitkäaikaisen tutkimuksen perustana.

Komission vuonna 2003 tekemästä seurantaselvityksestä kävi ilmi, että jäsenvaltioissa oli 
laadittu kansallisia toimintamalleja tai että niitä pantiin parhaillaan täytäntöön.

Komission kanta vetoomukseen nro 631/2004
  

1 EYVL L 331, 7.12.1998.
2 EYVL L 313, 13.12.2000.
3 EYVL L 6, 10.1.2002.
4 EYVL L 284, 31.10.2003.
5 EYVL L 105, 26.4.2003.
6 EYVL L 284, 31.10.2003.
7 Komission 15. marraskuuta 2001 antama tiedonanto yhteisön ja jäsenvaltioiden rintaimplantteihin liittyvistä toimenpiteistä 
(ks. alaviite 4).
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Komissio tunnustaa, että on tärkeää kiinnittää jatkuvasti huomiota tieteellisen tiedon 
tarkistamiseen haluttaessa parantaa tietämystä silikoni-implanttien laadusta ja turvallisuudesta 
ja pyrittäessä ymmärtämään paremmin niiden lyhyt- ja pitkäaikaisia terveysvaikutuksia.

Komissio tutkii mielellään vetoomuksessa nro 631/2004 esille otetut kysymykset ja jakaa 
Euroopan parlamentin kannan asiassa.

Vetoomuksessa nro 631/2004 tuodaan esiin useita huolenaiheita, jotka voidaan jakaa kahteen 
ryhmään: rintaimplanttien turvallisuuteen liittyvät kysymykset ja niitä koskevan tiedon 
puutteellisuus. Turvallisuuden osalta vetoomuksessa esitetään silikoni-implanttien kieltämistä, 
kun taas tiedottamisen osalta kehotetaan parantamaan tiedonsaantia ja saatavuutta.

Komissio on analysoinut tarkoin vetoomuksen esittäjän argumentit selvittääkseen, onko 
rintaimplanttien kieltämistä koskeva vaatimus perusteltu. Seuraavassa esitetään analyysin 
tulokset.

Silikoni-implanttien turvallisuus

Vetoomuksen esittäjän mielestä silikoni-implantit eivät ole turvallisia, minkä vuoksi ne pitäisi 
kieltää. Paikalliset komplikaatiot, rintaimplanttien repeytymisen kohonnut riski, silikonin ja 
platinan vuodot sekä tuntemattomat pitkäaikaiset terveysvaikutukset ovat todiste tästä. 

Paikallisiin komplikaatioihin, repeytymisiin tai vuotoihin liittyviä ongelmia on jo tutkittu 
tarkoin STOA:n Euroopan parlamentille toukokuussa 2000 toimittamassa tieteellisessä 
selvityksessä. Näiden ongelmien huolellisen tutkinnan jälkeen eivät selvityksen laatijat, 
Euroopan parlamentti eikä komissio suositelleet rintaimplanttien kieltämistä. Sen sijaan 
kehotettiin varmistamaan erityistoimenpiteillä, että rintaimplantit täyttävät mahdollisimman 
tiukat turvallisuus- ja laatustandardit. 

Euroopan parlamentin ja komission sittemmin määrittelemien erityistoimenpiteiden 
täytäntöönpano on vielä kesken. Rintaimplanttien luokituksen muuttaminen luokasta II b 
luokkaan III on ollut voimassa syyskuusta 2003, minkä ansiosta niihin sovelletaan nyt 
kaikkein tiukimpia vaatimuksia. Euroopan standardointikomitean (CEN) on määrä hyväksyä 
viimeistään joulukuussa 2007 uudet standardit, joissa määritellään ylimääräiset 
testausvaatimukset rintaimplanttien turvallisuuden lisäämiseksi.

Standardeilla vastataan komission vuonna 2001 antamassa tiedonannossa määrittelemiin 
näkökohtiin, joita olivat mm. tarve ottaa käyttöön menettelyjä, joilla testataan, miten 
rintaimplantit kestävät kuoren pinnan hankauksia tai mahdollista repeytymistä, täytteen 
mahdolliseen vuotamiseen (silikonin nesteaineksen molekyylien kulkeutuminen ehjän kuoren 
läpi) liittyvät ongelmat sekä potilaille tiedottaminen. On syytä korostaa, että kahdentyyppiset 
toimenpiteet (rintaimplanttien uudelleenluokitus ja uudet standardit) täydentävät toisiaan 
pyrittäessä parantamaan rintaimplanttien laatua ja turvallisuutta.

STOAn selvityksissä ei sitä vastoin tutkittu silikoni-implanteista vuotaneen platinan 
vaikutuksia terveyteen.

Platinan vuotoa koskevat tiedot, joihin vetoomuksen esittäjä vetoaa, ovat peräisin 
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tiedejulkaisuista vuosilta 2003 ja 2004. Vuoden 2003 artikkelissa kerrotaan platinan 
vuotamisesta ehjistä silikoni-implanteista. Artikkelin kirjoittajat tulivat kuitenkin siihen 
tulokseen, että vaikka siloksaanit ja platina ovat hyviä indikaattoreita viallisten implanttien 
paljastamiseen, ei voida näyttää toteen, että ne aiheuttaisivat terveysongelmia naisilla, joilla 
on rintaimplantit. (1). Vuodelta 2004 peräisin olevan artikkelin laatijat(2) tarkistivat 
vuonna 2006 laatimassaan artikkelissa arvioitaan platina-vuodoista ja totesivat, että kyseinen 
artikkeli on tähänastisista selvityksistä laajin ja että se osoittaa, että silikonille altistuneiden 
naisten platina-arvot ovat muuta väestöä suuremmat ja että tämä on ensimmäinen kerta, kun 
silikonille altistuneista naisista otetuissa näytteissä voidaan erottaa platina sen eri 
hapetusvaiheissa(3). Vetoomuksen esittäjä mainitsi myös, että ionisoitu platina on 
mahdollisesti neurologinen ja immunologinen aistielimille ja hengitykselle vaarallinen 
myrkky. 

Platinan mahdollisten terveyshaittojen osalta komissio aikoo tutkia tarkoin platinaa sisältäviä 
silikoni-implantteja koskevan tieteellisen tiedon selvittääkseen potilaiden turvallisuuden ja 
terveyden mahdollisen vaarantamisen(4). Komissio kiinnittää myös jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten huomion ongelmaan. Näiden on myöhemmin tiedotettava 
vaaratilanteista tietyille laitoksille, jotka arvioivat sitä, miten valmistajat ovat noudattaneet 
direktiivin 93/42/ETY turvallisuusvaatimuksia. 

Tältä osin on syytä toistaa, että  direktiivin 93/42/ETY liitteen I (Olennaiset vaatimukset) 
osaston II (Suunnittelua ja rakennetta koskevat vaatimukset) 7.1 kohta velvoittaa selkeästi 
lääkinnällisten laitteiden valmistajia kiinnittämään huomiota käytettyjen materiaalien 
valintaan erityisesti niiden myrkyllisyyden osalta sekä biologisten kudosten, ihmiskehon 
ulkoisten ja sisäisten osien keskinäiseen yhteensopivuuteen. Valmistajan on otettava 
huomioon kaikki uusi tieteellinen tieto platinan terveysriskeistä.

Edellä esitetystä huolimatta on syytä korostaa, että rintaimplantteihin sovellettavassa 
direktiivissä 93/42/ETY tunnustetaan, ettei lääkinnällisten laitteiden käyttö 
sivuvaikutuksineen ole koskaan 100-prosenttisen riskitöntä. Valmistajan on kuitenkin tehtävä 
asianmukainen riski/hyöty-analyysi, jonka perusteella rintaimplanttien käytön mahdolliset 
epätoivotut sivuvaikutukset ovat perusteltavissa edellyttäen, että riskit ovat potilaalle 
aiheutuvaan etuun nähden hyväksyttäviä ja yhteensopivia terveyden ja turvallisuuden suojelun 
korkean tason kanssa(5).

  
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, no 375, p. 356-
362).
2 Platinum Concentration in Silicone Breast Implant Material and Capsular Tissue by IC-ICP-MS, Maharaj, 2004 (article 
quoted in the petition, but not delivered), and Platinum and platinum Species in Explanted Silicone Gel Breast Prosthetic 
Using IC-ICP-MS, E. D. Lykissa and S.V.M. Maharaj, Analytical Bioanalytical Chemistry, 2004, no. 380, p. 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 (see: 
http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/ancham/asap/pdf/ac0514016.pdf). Vetoomuksen esittäjä ei ole toimittanut tätä 
artikkelia.
4 Tältä osin on kuitenkin korostettava, että kaikki kyseisissä tiedeartikkeleissa arvioidut testatut näytteet oli asetettu alttiiksi 
silikoni-implanteille, jotka oli valmistettu ennen niiden uudelleenluokituksen voimaantuloa syyskuussa 2003, ja että suurin 
osa niistä oli valmistettu ennen vuoden 1995 tammikuuta, jolloin direktiiviä 93/42/ETY ja sen turvallisuusvaatimuksia 
ryhdyttiin soveltamaan yhteisössä.

5 Direktiivin 93/42/ETY liitteen I (Olennaiset vaatimukset) osaston I (Yleiset vaatimukset) 1 kohdan 1 alakohta.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että vetoomuksen esittäjän esille ottamat silikoni-implanttien 
turvallisuuteen liittyvät näkökohdat on jo otettu huomioon rintaimplanttien laadun ja 
turvallisuuden parantamiseksi laadituissa nykyisissä ja uusissa toimenpiteissä. Euroopan 
parlamentin suosittamien ja komission ja jäsenvaltioiden täytäntöön panemien uusien toimien 
on määrä olla käytössä vuoden 2007 loppuun mennessä.

Näin ollen komissio katsoo, ettei silikoni-implanttien kieltäminen ole tässä vaiheessa 
perusteltavissa. Se ryhtyy kuitenkin tarvittaviin toimiin, jos platina-vuotoja koskevista 
tiedoista ilmenee, että se on välttämätöntä potilaiden terveyden kannalta.

Puutteet silikoni-implantteja koskevassa tiedottamisessa

Vetoomuksen esittäjä vaatii parantamaan silikoni-implantteja koskevaa tiedonkeruuta ja sen 
saatavuutta. Hän kritisoi erityisesti sitä, ettei silikoni-implanttien käyttöön liittyvistä 
komplikaatioista pidetä rekisteriä ja ettei suoritetuista kliinisistä arvioista tai paikallisista 
komplikaatioista tai silikoni-implantin ottaneiden potilaiden systemaattisesta tautiriskistä ole 
saatavilla objektiivista tietoa. Hän myös vaatii perustamaan poikkitieteellisen 
tiedotuskeskuksen tutkijoita varten.

Euroopan parlamentti ja komissio katsovat, että tuoreen tiedon kerääminen rintaimplanteista 
ja asianmukainen potilaille tiedottaminen ovat ratkaisevassa asemassa pyrittäessä lisäämään 
tieteellistä tietoa ja parantamaan potilaiden tietoisuutta.

Euroopan parlamentti ja komissio ovat edellä esitetyn perusteella kehottaneet jäsenvaltioita 
perustamaan rintaimplanttien aiheuttamia mahdollisia komplikaatioita koskevia kansallisia 
rekistereitä, jotka toimisivat rintaimplanttien jäljittämisen ja pitkäaikaisen tutkimuksen 
perustana.

Neuvostossa ja Euroopan parlamentissa keskustellaan parhaillaan kliinisistä arvioista saadun 
tieteellisen tiedon rekisteröinnistä osana sitä keskustelua, jota käydään komission tuoreesta 
ehdotuksesta tarkistaa direktiiviä 93/42/ETY:

Komissio on myös kehottanut jäsenvaltioita tiedottamaan potilaille terveysriskeistä etukäteen 
tiedottamisen ja terveydensuojelun tehostamiseksi. Tietoa tulisi jakaa rintaimplanteista, 
leikkauksesta, mahdollisista sivuvaikutuksista, kontraindikaatioista, leikkauksen jälkeisestä 
seurannasta, yhteydenotosta sekä yleisistä seikoista. Rintaimplantteja koskeviin uusiin 
yhdenmukaistettuihin standardeihin liitetään myös muutamia lisätietoja ja 
pakkausmerkinnöille asetettuja vaatimuksia. 
Jäsenvaltiot olivat jo vuonna 2003 panemassa täytäntöön toimenpiteitä, joita komissio oli 
suositellut toteutettaviksi kansallisesti. Komissio valvoo kuitenkin edelleen sitä, onko 
asianmukaisten kansallisten toimien täytäntöönpano viety loppuun etenkin uusissa 
jäsenvaltioissa, jotka eivät olleet mukana vuonna 2003 ensimmäisen kerran suoritetussa 
seurantatutkimuksessa. 

Komissio on ottanut hiljattain käyttöön EU:n terveysportaalin, josta saa tietoa kaikista EU:n 
terveyden alalla toteuttamista toimista. Portaalista pääsee jäsenvaltioiden ja 
kansalaisjärjestöjen verkkosivuille. 

Näin ollen voidaan todeta, että komissio on jo ryhtynyt asianmukaisiin toimiin, joilla on 
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tarkoitus korjata rintaimplantteja koskevan tiedotuksen puutteita, myös niitä, joihin 
vetoomuksen esittäjä viittaa. 

Johtopäätökset

Euroopan parlamentin ja komission tiedossa vuonna 2000 olivat platina-kysymystä lukuun 
ottamatta kaikki ne turvallisuuteen liittyvät näkökohdat, joihin vetoomuksen esittäjä vetosi 
perustellakseen silikoni-implanttien kieltämistä. Asianmukaisiin toimiin on lisäksi ryhdytty 
näiden ongelmien torjumiseksi. 

Rintaimplanttien luokituksen muuttaminen luokasta II b luokkaan III on ollut voimassa 
syyskuusta 2003 lähtien, minkä ansiosta niihin sovelletaan nykyisin hyvin tiukkoja 
vaatimuksia. Euroopan standardointikomitean on lisäksi määrä hyväksyä viimeistään 
joulukuussa 2007 uudet standardit, joissa määritellään lisätestausten vaatimukset 
rintaimplanttien turvallisuuden parantamiseksi. On syytä korostaa, että nämä kahdentyyppiset 
toimenpiteet (rintaimplanttien uudelleenluokitus ja uudet standardit) täydentävät toisiaan 
pyrittäessä parantamaan rintaimplanttien laatua ja turvallisuutta.

Komissio katsoo edellä esitetyn perusteella, ettei silikoni-implanttien kieltämistä voida tässä 
vaiheessa perustella. Komissio aikoo kuitenkin tarkistaa huolellisesti silikoni-implanttien 
platinasta saatavilla olevan tieteellisen tiedon ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, jos se on 
potilaiden terveyden kannalta välttämätöntä. 

Vetoomuksen esittäjä vaatii parantamaan silikoni-implantteja koskevaa tiedonkeruuta ja sen 
jakamista. Tältä osin on todettava, että myös kaikki ne toimenpiteet, joilla pyritään 
korjaamaan vetoomuksen esittäjän mainitsemat puutteet rintaimplantista tiedottamisessa, on 
jo määritelty vuonna 2001, ja jäsenvaltioita on kehotettu panemaan ne täytäntöön. Komissio 
kuitenkin valvoo edelleen sitä, onko asianmukaisten kansallisten toimien täytäntöönpano 
viety loppuun.


