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Az Ingeborg Vurgun-Kern német állampolgár által a „Selbsthilfegruppe 
Silikongeschädigter Frauen e.V.” (szilikon által károsított nők önsegélyező 
csoportja)nevében benyújtott 0631/2004. számú petíció a szilikonimplantátumokra 
kimondandó moratóriumról

1. A petíció összefoglalása 

A petíció benyújtója szerint az emlőimplantátumokra vonatkozó közösségi intézkedésekről 
szóló bizottsági közlemény (COM(2001)666) ajánlásai ellenére nem javította a 
szilikonimplantátummal élő nők helyzetét. Ugyancsak rámutat, hogy amióta az Európai 
Parlament utoljára mérlegelte a kérdést, új tudományos bizonyítékok merültek fel, amelyek 
teljes mértékben indokolják egy moratórium kimondását a szilikonimplantátumokra. A petíció 
benyújtója felhívja az Európai Parlamentet, hogy ismét vegye napirendjére a kérdést és 
gyakoroljon nyomást valamennyi tagállamra, hogy kövessék az USA példáját és tiltsák be a 
szilikon emlőimplantátumokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. február 7. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

Bevezető és háttér

A szilikon emlőimplantátumok biztonságáról folytatott, európai szintű vita 1998-ra nyúlik 
vissza. Ekkor különböző érdekcsoportok két petíciót nyújtottak be, amelyben ismertették a 
szilikon emlőimplantátumok egészségre káros hatásait, és ezek azonnali betiltására hívtak 
fel(1). Az Európai Parlament (EP) reagálásában hivatalos válaszok és bizonyítékok 

  
1 A Vurgun-Kern által benyújtott 470/98. számú petíció és a Frank Harvey által benyújtott 771/98. számú petíció.
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benyújtását kérte, és kikérte a Nőjogi Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Kutatási Bizottság véleményét.

Az információgyűjtés részeként az Európai Parlament – a tudományos és technológiai 
alternatívák értékelésével foglalkozó egységén (STOA) keresztül – szerződést kötött egy 
független csoporttal egy, a szilikon emlőimplantátumokra vonatkozó átfogó tanulmány 
elkészítésére. A tanulmány feladata nem csak az emlőimplantátumok tudományos 
szempontból történő vizsgálata volt, hanem figyelembe kellett vennie a különböző 
érdekcsoportok aggályait és véleményét, hogy mindezek felhasználásával szakpolitikai 
lehetőségeket vázoljon fel – azok előnyeivel és hátrányaival együtt – az Európai Parlament 
számára.

A tanulmány 2000 májusában készült el, és megerősítette, hogy nincsen tudományos 
kapcsolat a szilikonimplantátumok és olyan súlyos egészségügyi kockázatok között, mint 
például a rák vagy a kötőszövet betegségei(1). Mindazonáltal a tanulmány rámutatott, hogy 
helyi komplikációk felléphetnek, és ezek okozhatják a legkomolyabb problémákat, továbbá 
ezek a problémák a más típusú (például fiziológiás sóoldattal töltött) emlőimplantátumok 
esetében ugyanolyan gyakoriak vagy még gyakoribbak(2). A problémák főként az alábbi 
okokhoz kapcsolódnak: a tasak megrepedése (például a kezelés vagy trauma következtében), 
a szilikongél szivárgása (ép vagy sérült tasakon keresztül), a tok zsugorodása (a hegszövet 
megvastagodása az implantátum körül, ami az emlő fájdalmas megkeményedését vagy 
deformálódását okozhatja), fertőzés(3). A végső következtetésben a szerzők azt ajánlották, 
hogy ne tiltsák be az emlőimplantátumokat, ugyanakkor fontos egyedi intézkedések 
elfogadását és végrehajtását javasolták annak érdekében, hogy fokozzák és javítsák a betegek 
tájékoztatását, követését és felügyeletét, a minőség-ellenőrzést és -biztosítást, valamint az e 
területen létfontosságú kutatásokat(4).

A tanulmány elkészülte után, 2001 májusában az Európai Parlament állásfoglalást fogadott 
el(5). Ezt követően, a Bizottság által ugyanazon év novemberében elfogadott közlemény(6)
számos javaslatot fogalmazott meg: szigorúbb ellenőrzéseket az emlőimplantátumok 

    
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. (A szilikonimplantátumok általános egészségügyi kockázatai, különös tekintettel az 
emlőimplantátumokra.) PE 168.396/Fin.St/rev.

2 Idézett mű, 9. és 19. oldal.

3 Idézett mű, Local Effects (Helyi hatások), 26–30. és 42–43. o.

4 Idézett mű, Executive Summary (Áttekintés), 9. o.

5 A szilikon implantátumokkal kapcsolatban elfogadhatónak nyilvánított petíciókról szóló jelentés (470/98. és 771/98. számú 
petíció). PE 302.857, 2001.5.29. Lásd:
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 A Bizottság közleménye az emlőimplantátumokra vonatkozó közösségi és nemzeti intézkedésekről, 2001. 11.15., 
(COM(2001)666) végleges.
Lásd: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0666en01.pdf
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biztonságával kapcsolatban, új rendelkezéseket a tájékoztatásra és a címkézésre, a 
tájékoztatott beteg hozzájárulásának tartalmára, a nemzeti nyilvántartásokra és klinikai 
értékelésekre vonatkozóan, megerősített mechanizmusokat a szabályok betartásának 
ellenőrzésére, valamint az alapvető biztonsági követelményekre vonatkozó európai 
szabványok és az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv megfelelőség-
értékelési rendszereinek az emlőimplantátumok kapcsán való újbóli mérlegelését.

2003 februárjában elfogadták a 2003/12/EK bizottsági irányelvet(1), amely az 
emlőimplantátumokat a IIb. osztályból a III. osztályba minősítette át, aminek eredményeként 
azokra az orvostechnikai eszközökre vonatkozó, lehető legszigorúbb követelményeket kell 
alkalmazni. A 2003/12/EK irányelv gyakorlatilag megerősíti az emlőimplantátumok 
Európában való forgalomba hozatala előtt végzett minőségi és biztonsági ellenőrzéseket.

Ezzel egy időben a bizottsági szolgálatok közzétették a tagállamok által arra vonatkozóan 
nyújtott tájékoztatást, hogy milyen haladást értek el a betegek megfelelő tájékoztatása, a 
tájékozott hozzájárulás, az emlőimplantátumok reklámozása, valamint az 
emlőimplantátummal rendelkező nők nemzeti nyilvántartása terén(2). A jelentés általában 
véve azt mutatta, hogy a tagállamok kész vagy végrehajtás alatt álló nemzeti politikákkal 
rendelkeznek. Számos tagállam felhasználta a Bizottság közleményét a politikai intézkedések 
javítására vagy felülvizsgálatára.

2003 májusában elkészült „A szilikonimplantátumok általános egészségügyi kockázatai, 
különös tekintettel az emlőimplantátumokra” című STOA-jelentés átdolgozott változata, ami 
lényegében megerősítette a 2000-ben eredetileg megfogalmazott ténymegállapításokat: 
nincsen egyértelmű bizonyíték a szilikon emlőimplantátumok által okozott megnövekedett 
számú halálozásra vagy bizonyos súlyos betegségekre, és a műtéti, helyi és a műtét közben 
vagy közvetlenül utána fellépő komplikációk jelentik a legnagyobb biztonsági problémát(3). 
Az átdolgozott jelentés megállapította továbbá, hogy még mindig szükség van további 
kutatásokra, különösen azon megállapítások tekintetében, amelyek az agydaganat(4), a légúti 
rákos megbetegedések(5), valamint az öngyilkosság(1) megnövekedett kockázatára mutattak 

  
1 A Bizottság 2003. február 3-I 2003/12/EK irányelve az emlőimplantátumoknak az orvostechnikai eszközökről szóló 
93/42/EGK irányelv keretében történő átsorolásáról (HL L 28., 2003.2.4.). Ezen irányelv rendelkezéseit 2003. szeptember 1-
je óta alkalmazzák.

2 A Bizottság személyzeti munkadokumentuma a tagállamok által az emlőimplantátumokkal kapcsolatban elfogadott nemzeti 
intézkedésekről, SEC(2003) 175, 2003.2.14., Lásd: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/breast_implant/sec_2003-175en.pdf

3 A STOA átdolgozott jelentése (Tanulmány) „Health risks posed by silicone implants in general with special attention to 
breast implants” (A szilikonimplantátumok általános egészségügyi kockázatai, különös tekintettel az emlőimplantátumokra), 
Dr. L Gorgojo, Dr. J Gonzales, W Wisbaun és Dr J Martin-Moreno, 2003. május 30.

4 A jelentés IV. címében (Eredmények), az 1.C. pontban, a 9. oldalon kijelentik, hogy: (megj.: a rák) „általában véve 
alacsonyabb előfordulására vonatkozóan a kivételek az agydaganat következtében történt elhalálozások voltak. A 
emlőimplantátummal rendelkező betegek kétszer nagyobb valószínűséggel haltak meg az általános népességből, az egyéb 
plasztikai műtéten áteső betegek kohorszával összehasonlítva. Ezek az eredmények azonban statisztikai szempontból nem 
voltak szignifikánsak.”

5 „A daganatok egyéb helyen történő megjelentését tekintve a kutatók megállapították, hogy az emlőimplantátummal 
rendelkező betegek körében nem volt megfigyelhető a légúti rákos megbetegedések megnövekedett kockázata az általános 
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rá. Ebből az következik, hogy néhány nem egyértelmű tényezőt megfelelően ellenőrizni kell 
az új tanulmányokban annak érdekében, hogy értékelni tudják ezen előzetes megállapítások 
megbízhatóságát. A jelentésben hangsúlyozták továbbá, hogy az ez idáig végzett kutatások 
korlátai miatt a további kutatások iránti igény indokolt.

Az emlőimplantátumok szabályozási rendszere

Az emlőimplantátumokra a 98/79/EK(2), 2000/70/EK(3), 2001/104/EK(4), 2003/12/EK(5), 
2003/32(6) irányelv, valamint a 1882/2003/EK rendelet(7) által módosított, az orvostechnikai 
eszközökről szóló 93/42/EGK irányelv vonatkozik (a továbbiakban: az irányelv).

Az irányelv az orvostechnikai eszközök négy osztályát állapítja meg (I., IIa., IIb., és III.), 
amelyek meghatározzák, hogy mely megfelelőségértékelési eljárást kell lefolytatni. 2003 óta
az emlőimplantátumok biztonsági ellenőrzésének növelésére irányuló európai parlamenti 
ajánlásra adott bizottsági válasz eredményeként az emlőimplantátumokat – a 93/42/EGK 
irányelv IX. mellékletében megállapított osztályozási szabályoktól eltérve – a IIb. osztályból a 
III. osztályba sorolták át, és ezzel az orvostechnikai eszközök tekintetében alkalmazható 
legszigorúbb követelmények vonatkoznak az emlőimplantátumokra, mielőtt ezek forgalomba 
hozhatóvá válnak az európai piacon.

    
népességből vett nőkkel összehasonlítva, ugyanakkor az egyéb plasztikai műtéten áteső betegek kohorszával összevetve 
statisztikailag szignifikáns kockázatot állapítottak meg”. A jelentés IV. címe (Eredmények), 1.C. pont, 9. oldal.

1 A jelentés 8. oldalán, a IV. címben (Eredmények), az 1.C. pontban (Általános mortalitás és a halálozás egyedi okai), 
megállapítják: „Marginális, statisztikai szempontból nem szignifikáns megállapításnak minősült az implantátummal 
rendelkező nőkre jellemző, az általános népességgel összehasonlítva enyhén magasabb öngyilkossági arány. Az 
implantátummal rendelkező betegek magasabb öngyilkossági aránya összefügg az implantátummal rendelkező betegek 
körében a korábbi jelentésekben leírt jellemzőkkel, úgy mint házassági problémák, depresszió, érzelmi zavarok és alacsony 
önértékelés”. A jelentés 31. oldalán, az V. címben (Fejtegetés, Tudományos bizonyíték) az alábbi megjegyzést fűzik hozzá a 
témához: Az öngyilkosságot tekintve, az erre az okra (megj.: azaz szilikon emlőimplantátumokra) visszavezethetően 
megfigyelt halálozási kockázat statisztikai hiba is lehet (a megfigyelt halálozások nagyon alacsony száma miatt), és 
„kiválasztási elfogultságra” is utalhat (azaz feltételezett pszichológiai jellemzők nagyobb befolyására) az implantációs műtét 
és az öngyilkosság közötti oksági kapcsolat helyett.

2 HL L 331., 1998.12.7.

3 HL L 313., 2000.12.13.

4 HL L 6., 2002.1.10.

5 HL L 284., 2003.10.31.

6 HL L 105., 2003.4.26.

7 HL L 284., 2003.10.31.
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Az irányelv a végrehajtásra és a biztonságra vonatkozóan meghatározza azokat az alapvető 
követelményeket, amelyeket az orvostechnikai eszközöknek teljesíteniük kell a magas szintű 
egészségvédelem biztosítása érdekében. Az alapvető követelményeknek való megfelelés
bizonyítható a harmonizált szabványok betartásával, amelyek műszaki specifikációkat 
tartalmaznak az alapvető követelményeknek való megfelelés érdekében. Az Európai 
Parlament által azonosított problémák kezelésére a Bizottság megbízást adott új, kifejezetten
az emlőimplantátumokra vonatkozó, harmonizált szabványok kidolgozására. E szabványokat 
várhatóan 2007 decemberére véglegesíti a CEN. Elfogadásukat követően a szabványokat 
haladéktalanul közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, ezzel lehetővé téve a 
gyártóknak, hogy felhasználják azokat az emlőimplantátumok tervezése és gyártása során.

Emellett, az EP-ajánlások maradéktalan végrehajtásának biztosítása érdekében, a bizottsági 
közlemény(1) különböző kiegészítő intézkedéseket állapít meg, közösségi és nemzeti szinten 
egyaránt. A közösségi intézkedések tekintetében a Bizottság kifejtette, hogy a gyártóknak 
hogyan kell értelmezni az irányelv alapvető követelményeit, ideértve a 
megfelelőségértékelést, a klinikai vizsgálatot, a tájékoztatást és a címkézést, valamint az 
emlőimplantátumok fogalomba hozatal utáni felügyeletét. A nemzeti szintű végrehajtásra
tervezett intézkedések célja a meglévő szabályozási keret kiegészítése volt, hogy ezáltal az 
egészségvédelem tekintetében a legjobb biztosítékok álljanak rendelkezésre. Ebben az 
összefüggésben a Bizottság javasolta a tagállamoknak, hogy dolgozzanak ki további 
tájékoztatást a nők számára, amelynek alapján tájékozottabb és átgondoltabb döntéseket 
hozhatnak, az emlőimplantátumok lehetséges kockázatainak és előnyeinek teljes tudatában. 
Végül a Bizottság emlőimplantációs nemzeti nyilvántartás létrehozását javasolta a 
tagállamoknak, amely a követhetőség és az ilyen orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos, 
hosszú távú kutatások alapjául szolgál majd.

A Bizottság 2003-ban végzett végrehajtás-ellenőrző tanulmánya szerint a tagállamok kész 
vagy végrehajtás alatt álló, vonatkozó nemzeti politikákkal rendelkeztek.

A 631/2004. számú petíció tekintetében képviselt álláspont

A Bizottság elismeri a tudományos adatok azzal a céllal végzett folyamatos ellenőrzésének 
fontosságát, hogy javítsák a szilikon emlőimplantátumok minőségére és biztonságára 
vonatkozó ismereteket, és többet tudjanak meg az emlőimplantátumok által az egészségre 
rövid és hosszú távon gyakorolt hatásokról.

A Bizottság örömmel foglalkozik a 631/2004. számú petícióban felvetett kérdésekkel és 
osztja meg nézeteit az Európai Parlamenttel.

A 631/2004. számú petíció számos problémát vet fel, amelyek általánosan két csoportra 
oszthatók: a biztonsághoz, illetve az elégtelen tájékoztatáshoz kapcsolódó problémák. Az 
előbbi a moratórium kimondását tűnik alátámasztani, míg a másik az információgyűjtés és a 
tájékoztatás javítását teszi szükségessé.

  
1 A Bizottság közleménye az emlőimplantátumokra vonatkozó közösségi és nemzeti intézkedésekről, 2001.11.15
(lásd 4. lábjegyzet).
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A petíció benyújtója által felhozott érveket a Bizottság átfogóan megvizsgálta annak 
megállapítása érdekében, hogy a moratórium bevezetésére vonatkozó felhívás megalapozott-
e. A vizsgálat eredményei alább olvashatók.

A szilikon emlőimplantátumok biztonságossága

A petíció benyújtója szerint a szilikon emlőimplantátumok nem biztonságosak, ezért be kell 
tiltani azokat. A biztonságosság hiányát a helyi komplikációk, a tasak sérülésének és a platina
szivárgásának fokozott előfordulása, valamint a betegek egészségére hosszú távon gyakorolt, 
nem ismert hatások bizonyítják.

A helyi komplikációkhoz, a tasak sérüléséhez vagy a szivárgáshoz kapcsolódó, fent említett 
problémákat a STOA behatóan vizsgálta az Európai Parlament számára 2000 májusában 
készített tudományos jelentésében. E problémák alapos vizsgálatát követően sem a jelentés 
szerzői, sem az Európai Parlament vagy a Bizottság nem javasolta az emlőimplantátumok
betiltását. Ehelyett konkrét intézkedések elfogadását ajánlották annak biztosítása érdekében, 
hogy az implantátumok megfeleljenek a lehető legszigorúbb biztonsági és minőségi 
követelményeknek.

Az Európai Parlament és a Bizottság által a későbbiekben megállapított konkrét intézkedések 
végrehajtása még nem kezdődött meg. 2003 szeptembere óta hatályban van az 
emlőimplantátumok a IIb. osztályból a III. osztályba való átsorolása, aminek eredményeként 
azokra a legszigorúbb követelmények vonatkoznak. Az emlőimplantátumok biztonságát javító 
további vizsgálati követelményeket megállapító új szabványokat a CEN várhatóan 2007 
decemberében fogadja el.

A szabványok magukban foglalják majd a 2001. évi bizottsági közleményben meghatározott 
szempontokat, úgymint a tasak dörzsölődéssel és lehetséges repedéssel szembeni 
ellenállásának meghatározására irányuló eljárások szükségességét, a töltőanyag lehetséges 
vándorlásához kapcsolódó problémákat (az ép tasakon keresztül a folyadék összetevő 
molekuláinak diffúziója), valamint a betegek tájékoztatását. Meg kell jegyezni, hogy e két 
intézkedéscsomag (átsorolás és új szabványok) kiegészíti egymást az emlőimplantátumokkal 
kapcsolatos magasabb szintű minőség és biztonság biztosításában.

Ami a szilikon emlőimplantátumokból szivárgó platinát illeti, ezen anyag egészségre 
gyakorolt hatásával a STOA jelentésében nem foglalkoztak.

A szilikon emlőimplantátumokból szivárgó platinára vonatkozó adatok, amelyekre a petíció 
benyújtója hagyatkozik, három, 2003-ban és 2004-ben közzétett tudományos publikációból 
származnak. A 2003. évi cikk az ép szilikon emlőimplantátumokból szivárgó platinával 
foglalkozik. A szerzők azonban azt a következtetést vonják le, hogy „bár a sziloxánok és a 
platina a hibás implantátumok megfelelő mutatói, ez a munka nem bizonyítja, hogy ezek az 
anyagok okozzák az implantátummal rendelkező nők egészségügyi problémáit”(1). A 2004-

  
1 „Determination of siloxanes, silicon, and platinum in tissues of woman with silicone gel-filled implants” (A sziloxánok, 
szilikon és platina meghatározása a szilikon töltetű implantátummal rendelkező nők szöveteiben), D. Flassbeck, B. Pfleiderer, 
P. Klemens, K. G. Heumann, E. Eltze, A. V. Hirner (Analytical Bioanalytical Chemistry, 2003, 375. szám, 356–362. o.).
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ben megjelent cikkek(1) szerzői 2006-ban újból értékelték a platinaszivárgásra vonatkozó 
adatokat, és ebben a 2006-ban megjelent cikkben kijelentik, hogy „ma ez a legátfogóbb 
jelentés, ami bizonyítja, hogy a szilikon emlőimplantátummal rendelkező nők Pt-szintje 
[platina] meghaladja az általános népességre jellemző szintet, továbbá elsőként mutatja be a 
platinát az oxidáció különböző állapotaiban, az emlőimplantátummal rendelkező nőktől vett 
mintákban”(2). A petíció benyújtója ezenkívül megjegyezte, hogy az ionizált platina 
feltehetően mérgező hatású a légzőszervekre, az idegrendszerre, a immunrendszerre és az 
érzékszervekre.

A platinának az egészségre gyakorolt lehetséges káros hatására tekintettel a Bizottság 
gondosan elemzi az emlőimplantátumokban jelen lévő platinára vonatkozóan rendelkezésre 
álló tudományos adatokat annak megállapítása érdekében, hogy a betegek egészsége és 
biztonsága kárt szenved-e. A Bizottság ezenkívül felhívja a tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságainak a figyelmét erre a problémára. A tagállamoknak ezt követően figyelmeztetniük 
kell értesített szerveiket, amelyek feladata, hogy értékeljék, miként felelnek meg a gyártók a 
93/42/EGK irányelvben megállapított biztonsági követelményeknek.

Ebben az összefüggésben fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a 93/42/EGK irányelv I. 
melléklete (Alapvető követelmények) II. szakaszának (A tervezésre és a gyártásra vonatkozó 
követelmények) 7.1. pontja egyértelműen arra kötelezi az orvostechnikai eszközök gyártóit, 
hogy fordítsanak figyelmet a felhasznált anyagok megválasztására, különös tekintettel a 
toxicitásra, valamint a felhasznált anyagok és az emberi test külső és belső részei közötti 
összeférhetőségre. E követelmény teljesítésekor a gyártó nem hagyhat figyelmen kívül az 
emlőimplantátumokban lévő platina veszélyeire utaló, új tudományos adatokat.

Mindazonáltal hangsúlyozni kell, hogy a 93/42/EGK irányelv, amely az 
emlőimplantátumokra vonatkozik, elismeri, hogy orvostechnikai eszközök alkalmazásakor a 
mellékhatások kockázata nem csökkenthető nullára. A gyártónak azonban megfelelő elemzést 
kell végeznie a kockázatokra/előnyökre vonatkozóan, így az emlőimplantátumok 
alkalmazásával összefüggésbe hozható minden nemkívánatos mellékhatás megindokolhatóvá 
válik, feltéve hogy a kockázat elfogadható mértékű a beteg számára nyújtott előnyökhöz 
képest, és összeegyeztethető a magas szintű egészségvédelemmel és biztonsággal(3).

Összefoglalva, a petíció benyújtójának a szilikon emlőimplantátumok biztonságával 
    

1 „Platinum Concentration in Silicone Breast Implant Material and Capsular Tissue by IC-ICP-MS” (Platinakoncentráció a 
szilikon emlőimplantátumok anyagában és a tok szöveteiben, IC-ICP-MS alkalmazásával) Maharaj, 2004 (a cikket nem 
nyújtották be, de idéznek belőle a petícióban) és „Platinum and platinum Species in Explanted Silicone Gel Breast Prosthetic 
Using IC-ICP-MS” (Platina és platinafélék kivett szilikongél emlőimplantátumokban IC-ICP-MS alkalmazásával), E. D. 
Lykissa és S.V.M. Maharaj, Analytical Bioanalytical Chemistry, 2004, 380. szám, 84–89. o.

2 „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” (Szilikon és sóoldatos emlőimplantátumokkal rendelkező nőktől 
származó testfolyadékok, szövetek, valamint a belőlük kioperált implantátumok teljes platinakoncentrációja és a platina 
oxidációs állapot, IC-ICP-MS alkalmazásával) Analytical Chemistry Research Journal, 2006. április 1. (lásd: 
http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/ancham/asap/pdf/ac0514016.pdf). A petíció benyújtója ezt a cikket nem nyújtotta be.

3 A 93/42/EGK irányelv I. melléklete (Alapvető követelmények), I. szakasz (Általános követelmények), 1.1. pont.



PE 384.354v01-00 8/9 CM\650246HU.doc

külső fordítás

HU

kapcsolatos aggályait érintik az emlőimplantátumok minőségének és biztonságának javítására 
irányuló meglévő és új intézkedések. Az új intézkedések, amelyekre az Európai Parlament tett 
ajánlást, és amelyeket a Bizottság és a tagállamok hajtanak végre, 2007 végére már a 
megvalósítás szakaszába lépnek.

A Bizottságnak ezért az a véleménye, hogy ebben e szakaszban nem lenne megalapozott 
moratóriumot kimondani a szilikon emlőimplantátumokra. Mindazonáltal a Bizottság meg 
fogja tenni a szükséges intézkedéseket, ha az emlőimplantátumokból szivárgó platinára 
vonatkozóan rendelkezésre álló adatok vizsgálata azt bizonyítja, hogy ezt a betegek 
biztonsága megkívánja.

A szilikon emlőimplantátumokkal kapcsolatos elégtelen tájékoztatás

A petíció benyújtójának állítása szerint javítani kell a szilikon emlőimplantátumokra 
vonatkozó információk gyűjtését, valamint azoknak a betegek tájékoztatására való 
felhasználását. A petíció benyújtója különösen bírálja az emlőimplantátumok kapcsán 
felmerülő komplikációk nyilvántartásának hiányát, az emlőimplantátumokra vonatkozó lezárt 
klinikai értékelések adatainak hiányát, valamint a független tájékoztatás hiányát az ilyen 
implantátumokkal rendelkező betegek esetében megfigyelhető helyi komplikációkkal vagy 
szisztémás betegségek kockázatával kapcsolatban. A petíció benyújtója ezenkívül felhív a 
tudományos szakértők által nyújtott, több tudományágat felelő információk összegyűjtésére.

Az Európai Parlament és a Bizottság döntő fontosságúnak ítélte az emlőimplantátumokra 
vonatkozó friss adatok gyűjtését és a betegek megfelelő tájékoztatását a tudományos 
ismeretek bővítése és a betegek tudatosságának növelése érdekében. 

A fentiek figyelembevételével az Európai Parlament és a Bizottság azt javasolta, hogy a 
tagállamok hozzanak létre nemzeti emlőimplantációs nyilvántartást, ahol nyilvántarthatók a 
komplikációk, és ami a követhetőség és az emlőimplantációra vonatkozó hosszú távú kutatás 
alapjául szolgálna.

Ami az emlőimplantátumokra vonatkozó lezárt klinikai értékelések tudományos adatainak
nyilvántartását illeti, ezt a kérdést a Tanács és az Európai Parlament jelenleg tárgyalja a 
93/42/EGK irányelv módosítására irányuló bizottsági javaslat összefüggésében.

A Bizottság emellett azt tanácsolta a tagállamoknak, hogy a nyújtsanak előzetes tájékoztatást 
a betegek számára a tájékozottságuk és egészségük védelemének javítása érdekében. 
Információt kell biztosítani magáról az implantátumról, a műtétről, a lehetséges 
mellékhatásokról, az ellenjavallatokról, a műtétet követő megfigyelésről, valamint 
elérhetőséggel kapcsolatos adatokat és általános jellegű felvilágosítást kell a betegek 
rendelkezésére bocsátani. Az emlőimplantátumokra vonatkozó új, harmonizált szabványok 
bizonyos kiegészítő tájékoztatási és címkézési követelményeket is tartalmaznak majd.

A Bizottság által nemzeti szinten történő végrehajtásra javasolt intézkedések 2003-ban már a
végrehajtás szakaszában jártak, mindazonáltal a Bizottság folytatja annak ellenőrzését, hogy a 
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megfelelő nemzeti politikák végrehajtása megtörtént-e, különösen az új tagállamokban, 
amelyekre nem terjedt ki a 2003-ban végrehajtott, első nyomon követési felmérés.

A Bizottság a közelmúltban indította el az EU egészségügyi portálját, amely tájékoztatást 
nyújt minden EU-szintű, egészséggel kapcsolatos cselekvésről, és linkeket tartalmaz a 
tagállamok és az érintett nem kormányzati szervezetek weboldalaihoz.

Tehát megállapítható, hogy megfelelő intézkedések történek annak érdekében, hogy 
megszüntessék az emlőimplantátumokkal kapcsolatos információk nem megfelelő gyűjtésével 
és a betegek elégtelen tájékoztatásával kapcsolatos hiányosságokat, ideértve azokat is, 
amelyekre a petíció benyújtója felhívta a figyelmet.

Következtetések

A platinával kapcsolatos szempontok kivételével a petíció benyújtója által a biztonsággal 
kapcsolatban és a szilikon emlőimplantátumokra vonatkozó moratórium kimondása 
érdekében felvetett minden egyéb probléma ismert volt az Európai Parlament és a Bizottság 
számára 2000-ben, és azóta már megfelelő intézkedésekre került sor a problémák megoldása 
érdekében. 

Az emlőimplantátumok a IIb. osztályból a III. osztályba történő átsorolása, ami által az 
emlőimplantátumokra a legszigorúbb követelményeket kell alkalmazni, már 2003 szeptember 
óta hatályban van, míg a CEN az emlőimplantátumok biztonságát javító további vizsgálati 
követelményeket megállapító új szabványokat 2007 decemberére dolgozza ki. Meg kell 
jegyezni, hogy e két intézkedéscsomag (átsorolás és új szabványok) kiegészíti egymást az 
emlőimplantátumokkal kapcsolatos magasabb szintű minőség és biztonság biztosításában.

A fentiek figyelembevételével a Bizottság véleménye az, hogy ebben e szakaszban nem lenne 
megalapozott moratóriumot kimondani a szilikon emlőimplantátumokra. Mindazonáltal a 
Bizottság gondosan ellenőrzi az emlőimplantátumokban jelen levő platinára vonatkozóan 
rendelkezésre álló adatokat és megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket, ha azt a 
betegek biztonsága megkívánja.

Az információgyűjtés és a tájékoztatás javítása tekintetében elmondható, hogy a petíció 
benyújtója által említett hiányosságok megszüntetését célzó, vonatkozó intézkedéseket már 
2001-ben azonosították, és végrehajtásukat javasolták a tagállamok számára. A Bizottság 
mindazonáltal folytatja annak ellenőrzését, hogy a megfelelő nemzeti politikák végrehajtása 
befejeződött-e.


