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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0631/2004 imressqa minn Ingeborg Vurgun-Kern (ta' nazzjonalita' 
Ġermaniża), f'isem "Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V." (Grupp ta' 
għajnuna għal nisa li sofrew danni bis-silikon), dwar moratorju fuq l-impjanti tas-
silikon

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tiddikjara li l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar miżuri Komunitarji fir-
rigward ta' impjanti tas-sider (COM(2001) 666) ma tejbitx is-sitwazzjoni tan-nisa b'impjanti 
tas-silikon minkejja r-rakkomandazzjonijiet tagħha.  Turi wkoll li, minn meta l-Parlament 
Ewropew ikkunsidra s-suġġett l-aħħar, ħarġet evidenza xjentifika ġdida li tiġġustifika bis-sħiħ 
moratorju fuq l-impjanti tas-silikon.  Ir-rikorrenti titlob lill-Parlament Ewropew biex jerġa' 
jikkunsidra l-kwistjoni u jippressa lill-Istati Membri kollha biex isegwu l-eżempju ta' l-Istati 
Uniti ta' l-Amerika u jipprojbixxu l-impjanti tas-sider tas-silikon. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar is-7 ta' Frar 2005. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-25 ta' Jannar 2007.

Introduzzjoni u sfond

Id-diskussjoni dwar is-sikurezza ta' l-impjanti tas-sider tas-silikon fil-livell Ewropew imur 
lura għall-1998.   F'dan iż-żmien, saru żewġ petizzjonijiet minn gruppi ta' interess li semmew 
l-effetti negattivi fuq is-saħħa ta' l-impjanti tas-sider tas-silikon u talbu projbizzjoni 
immedjata (1) Il-Parlament Ewropew (PE) irreaġixxa billi talab tweġibiet formali u evidenza 
biex tingħata lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet, u talab l-opinjoni tal-Kumitat għad-Drittijiet 
tan-Nisa, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur u tal-

  
1 Petizzjoni nru. 470/98 imressqa mis-Sa Vurgun-Kern u petizzjoni nru 771/98 imressqa mis-Sur Frank Harvey.
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Kumitat għar-Riċerka.

Bħala parti mill-eżerċizzju tal-ġbir ta' l-informazzjoni l-Parlament Ewropew, permezz ta' l-
Unità għall-Evalwazzjoni tal-Possibilitajiet Xjentifiċi u Teknoloġiċi (STOA), qabbad grupp 
indipendenti biex jagħmel studju komprensiv dwar l-impjanti tas-sider tas-silikon.  Dan l-
istudju ma kienx biss biex iħares lejn l-aspetti xjentifiċi ta' l-impjanti tas-sider, imma wkoll 
biex jikkunsidra t-tħassib u l-vuċijiet tal-gruppi ta' interess differenti, bil-għan li jipprovdu 
possibilitajiet ta' politika u l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħhom lill-Parlament Ewropew; 

L-istudju ġie komplut f'Mejju 2000 u kkonferma n-nuqqas ta' evidenza xjentifika dwar rabta 
bejn impjanti tas-silikon u riskji serji tas-saħħa, bħall-kanċer u l-mard tat-tessuti konnettivi 
(1).  Madankollu, l-istudju nnota wkoll, li jinqalgħu kumplikazzjonijiet lokali u huma l-ikbar 
kawża ta' tħassib u li dan it-tħassib huwa komuni daqs jew aktar ma' tipi oħra ta' impjanti tas-
sider, bħal ta' l-ilma mielaħ (2). Dawn jirrigwardaw l-aktar it-tiċrita tal-qoxra (per eżempju 
dovuta minħabba mess jew trawma), il-migrazzjoni tal-ġel tas-silikon (minn ġo qoxriet intatti 
jew mċarrta), il-kontrazzjoni kapsulari (it-tessut taċ-ċikatriċi madwar l-impjant jinxtorob, li 
jista' jikkawża twebbis tas-sider li jweġġa' jew jisfigura l-apparenza tiegħu) u l-infezzjoni (3). 
Fil-konklużjonijiet finali, l-awturi rrakkomandaw biex ma jiġux ipprojbiti l-impjanti tas-sider 
tas-silikon, iżda minflok jiġu adottati u implimentati miżuri speċifiċi kritiċi biex iżidu u jtejbu 
l-informazzjoni għall-pazjenti, il-monitoraġġ u s-sorveljanza, il-kontroll u l-assigurazzjoni tal-
kwalità u r-riċerka vitali (4). 

Wara t-tlestija ta' l-istudju, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni f'Mejju 20015 segwita 
bil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni adottata f'Novembru ta' l-istess sena6, li pproponiet 
kontrolli aktar stretti dwar is-sikurezza ta' l-impjanti tas-sider, dispożizzjonijiet ġodda dwar 
informazzjoni u ttikkettar, il-kontenut tal-kunsens tal-pazjent infurmat minn qabel, ir-reġistri 
nazzjonali u l-evalwazzjoni klinika, il-mekkaniżmi rinforzati biex jivverifikaw li r-regoli qed 
jiġu osservati, u r-rikonsiderazzjoni ta' l-istandards Ewropej għal rekwiżiti ta' sikurezza 
essenzjali u l-iskemi ta' evalwazzjoni tal-konformità tad-Direttiva 93/42/KEE dwar apparat 
mediku7 fir-rigward ta' l-impjanti tas-sider. 

  
1 Martin-Moreno JM, Gorgojo L, Gonzales-Enriquez J, Wisbaun W. Riskji tas-saħħa maħluqa mill-impjanti tas-
silikon b'mod ġenerali b'enfasi speċjali fuq l-impjanti tas-sider. PE 168.396/Fin.St/rev.

2 Idem, paġni 9 u 19.

3 Idem, Effetti Lokali, paġni 26-30 u 42-43.

4 Idem, Punt 2.  Sommarju Eżekuttiv, paġna 9.

5 Rapport dwar il-petizzjonijiet iddikjarati ammissibbli dwar l-impjanti tas-silikon (Petizzjonijiet Nri 470/98 u 
771/98).  PE 302.857, 29.5.2001. Ara:
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 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar miżuri Komunitarji u nazzjonali fir-rigward ta' l-impjanti tas-sider, 
15.11.2001, COM(2001)666 finali.
Ara: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0666en01.pdf

7 Direttiva tal-Kunsill 93/43/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1993 dwar l-apparat mediku (ĠU L169, 12.7.1993, ma' 
emendi sussegwenti).
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Fi Frar 2003, kienet adottata d-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/12/KE (1) li tejbet il-
klassifikazzjoni ta' l-impjanti tas-sider minn Klassi IIb għal Klassi III bir-riżultat li japplikaw 
ir-rekwiżiti l-iktar stretti possibli għall-apparat mediku. Fil-fatt, id-Direttiva 2003/12/KE 
tirrinforza kontrolli ta' kwalità u sigurezza qabel ma l-impjanti tas-sider jistgħu jitpoġġew fuq 
is-suq Ewropew. 

Fl-istess ħin, is-Servizzi tal-Kummissjoni ippubblikaw sommarju ta' informazzjoni mill-Istati 
Membri dwar il-progress fir-rigward ta' informazzjoni xierqa lill-pazjenti, kunsens infurmat 
minn qabel, reklamar għall-impjanti tas-sider u reġistri nazzjonali ta' nisa b'impjanti tas-sider 
(2).  Ir-riżultat ġenerali tar-rapport kien li l-Istati Membri kellhom politiki nazzjonali stabbiliti 
jew li qed jiġu implimentati.  Uħud użaw il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni biex aġġornaw 
jew irrikkunsidraw miżuri ta' politika. 

F'Mejju 2003, tlesta l-aġġornament tar-rapport ta' l-STOA dwar "Riskji tas-saħħa maħluqa 
mill-impjanti tas-silikon b'mod ġenerali b'enfasi speċjali fuq l-impjanti tas-sider" li 
bażikament ikkonferma s-sejbiet oriġinali magħmula fl-2000: ma jidhirx li hemm evidenza 
ċara ta' żieda fil-mortalità jew fil-mard speċifiku ewlieni mill-impjanti tas-sider tas-silikon, u 
l-kumplikazzjonijiet kiruġiċi, lokali u matul l-operazzjoni għadhom il-kwistjoni ewlenija dwar 
is-sigurezza (3).  Ir-rapport aġġornat iddikjara wkoll li għad hemm bżonn ta' aktar riċerka, 
b'mod partikolari dwar xi sejbiet li jindikaw żieda apparenti fir-riskji tal-kanċer tal-moħħ (4) u 
tal-kanċer respiratorju (5), kif ukoll ta' suwiċidju (6).  Għalhekk xi fatturi li jħawdu għandhom 

    
1 Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/12/KE tat-3 ta' Frar 2003 dwar ir-riklassifikazzjoni ta' l-impjanti tas-sider 
fil-qafas tad-Direttiva 93/42 dwar l-apparat mediku (ĠU L 28, 4.2.2003).  Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva 
ġew applikati sa mill-1 ta' Settembru 2003.

2 Id-dokument ta' ħidma ta' l-istaff tal-Kummissjoni dwar miżuri nazzjonali adottati mill-Istati Membri fir-
rigward ta' impjanti tas-sider, SEC (2003) 175, 14.2.2003.  Ara:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/breast_implant/sec_2003-175en.pdf

3 Rapport Aġġornat (Studju) għall-STOA "Riskji tas-saħħa maħluqa mill-impjanti tas-silikon b'mod ġenerali 
b'enfasi speċjali fuq l-impjanti tas-sider", Dr. L. Gorgojo, Dr. J Gonzales, Sa. W. Wisbaun u Dr J Martin-
Moreno, 30 ta' Mejju 2003.

4 Fit-Titolu IV (Riżultati), punt 1.C. (Kanċer), paġna 9 tar-rapport, huwa dikjarat li "l-eċċezzjonijiet għar-rati l-
baxxi globali (tal-kanċer - il-kumment żied) kienu mwiet mill-kanċer tal-moħħ.  Pazjenti ta' impjanti tas-sider 
kienu darbtejn iktar b'tendenza li jmutu mill-popolazzjoni ġenerali meta mqabbla ma' grupp ta' pazjenti ta' 
kirurġija plastika oħra.  Madankollu, ir-riżultati ma kinux statistikament sinifikanti".

5 "Fir-rigward ta' siti oħra ta' tumuri, ir-riċerkaturi ma sabu l-ebda żieda fir-riskju tal-kanċer fl-apparat tan-nifs 
fost il-pazjenti ta' impjant meta mqabbel ma' nisa mill-popolazzjoni ġenerali, iżda żieda statistikament sinifikanti 
fir-riskju meta mqabbel mal-grupp ta' pazjenti ta' kirurġija plastika oħra," Titolu IV (Riżultati), punt 1.C.
(Kanċer), paġna 9 tar-rapport.

6 F'paġna 8 tar-rapport, Titolu IV (Riżultati), punt 1.C. (Il-mortalità ġenerali u kawżi speċifiċi tal-mewt) hemm 
miktub: "Sejba marġinali li m'hiex statistikament sinifikanti kienet eċċess diskrett ta' suwiċidju fost in-nisa 
b'impjanti meta mqabbel mal-popolazzjoni ġenerali.  Ir-rati ta' suwiċidju iktar għoljin ta' pazjenti ta' impjanti 
jikkorrelataw ma' karatteristiċi fost pazjenti ta' impjanti deskritti f'rapporti preċedenti, bħal diffikultajiet fiż-
żwieg, dipressjoni, disturbi emozzjonali, u rispett baxx tagħhom infushom." F'paġna 31 ta' dak ir-rapport, Titolu 
V (Diskussjoni, Evidenza xjentifika), hemm miżjud dan li ġej: "Dwar is-suwiċidju, iż-żieda fir-riskju tal-mewt 
osservata minn din il-kawża (jiġifieri, impjant tas-sider tas-silikon - kumment miżjud) jista' jkun affettwat bi 
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ikunu kkontrollati b'mod xieraq fl-istudji l-ġodda sabiex tkun evalwata l-affidabilità ta' dawn 
is-sejbiet preliminari.  Kien enfasizzat ukoll li hemm bżonn ta' aktar riċerka, minħabba l-
limitazzjonijiet tar-riċerka sa issa. 
Reġim regolatorju għall-impjanti tas-sider

L-impjanti tas-sider huma koperti bid-Direttiva 93/42/DEE dwar apparat mediku kif 
modifikata bid-Direttivi 98/79/KE (1), 2000/70/KE (2), 2001/104/KE (3), 2003/12/KE (4), 
2003/32 (5) u r-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (6) (minn hawn 'il quddiem imsejħa d-
Direttiva). 

Id-Direttiva tiddefinixxi erba' klassijiet ta' apparat mediku (I, IIa, IIb, u III) li jiddeterminaw 
id-diversi proċeduri ta' evalwazzjoni ta' konformità li għandhom jiġu segwiti. Mill-2003, 
bħala riżultat tar-rispons tal-Kummissjoni għar-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew 
biex jiżdied il-kontroll tas-sikurezza ta' l-impjanti tas-sider, dawn ta' l-aħħar ġew riklassifikati, 
b'derogazzjoni għal regoli ta' klassifikazzjoni kif stipulati fl-Anness IX tad-Direttiva 
93/43/KEE, minn klassi IIb għal klassi III u soġġetti għar-rekwiżiti l-iktar stretti applikabbli 
għall-apparat mediku qabel ma jkunu jistgħu jitpoġġew fuq is-suq Ewropew. 

Id-Direttiva tiddefinixxi r-rekwiżiti essenzjali, f'termini ta' effiċjenza u sikurezza, li l-apparat 
mediku għandu jilħaq sabiex jipprovdi livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa. Il-konformità 
mar-rekwiżiti essenzjali tista' tiġi murija bil-konformità ma' l-istandards armonizzati, li 
għandhom speċifikazzjonijiet tekniċi biex jintlaħqu r-rekwiżiti essenzjali.   Sabiex tindirizza l-
preokkupazzjonijiet identifikati mill-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni ħarġet mandat għal 
standards ġodda armonizzati speċifikament għall-impjanti tas-sider.  Dawn l-istandards huma 
mistennija li jkunu finalizzati mis-CEN sa Diċembru 2007.  Wara li jiġu adottati, se jkunu 
ppubblikati immedjatament fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea biex jintużaw mill-
manifatturi meta jfasslu u jimmanifatturaw l-impjanti tas-sider. 
Barra minn hekk, sabiex issir l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-PE, diversi 
miżuri supplimentari, kemm f'livell Komunitarju kif ukoll f'livell nazzjonali, ġew identifikati 
fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni (7).  Fir-rigward ta' miżuri Komunitarji, il-Kummissjoni 
spjegat kif ir-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva, inklużi dispożizzjonijiet dwar l-evalwazzjoni 
tal-konformità, l-evalwazzjoni klinika, l-informazzjoni u t-ttikkettar, u s-sorveljanza wara n-

    
żball fortuwitu (numru żgħir ħafna ta' mwiet osservati) u jista' jirrifletti "xaqlib fl-għażla" (jiġifieri, aktar 
prevalenza ta' karatteritiċi psikoloġiċi "a priori") iktar minn assoċjazzjoni każwali bejn kirurġija ta' impjanti u 
suwiċidju."

1 ĠU L 331, 7.12.1998.

2 ĠU L 313, 13.12.2000.

3 ĠU L 6, 10.1.2002.

4 ĠU L 284, 31.10.2003.

5 ĠU L 105, 26.4.2003.

6 ĠU L 284, 31.10.2003.

7 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni datata 15.11.2001 dwar miżuri Komunitarji u nazzjonali fir-rigward ta' l-
impjanti tas-sider (ara 'footnote' nru 4).
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negozju fir-rigward ta' l-impjanti tas-sider, għandhom ikunu mifhuma mill-manifatturi.  Fir-
rigward ta' miżuri intenzjonati għall-livell nazzjonali, dawn kienu mmirati biex 
jissupplimentaw qafas regolatorju li diġà jeżisti biex jipprovdu l-aħjar garanziji għall-
protezzjoni tas-saħħa.  F'dan il-kuntest il-Kummissjoni rrakkomandat lill-Istati Membri biex 
jelaboraw informazzjoni addizzjonali indirizzata għan-nisa, li tippermettilhom jieħdu 
deċiżjonijiet infurmati tajjeb u kkunsidrati, b'għarfien sħiħ tar-riskji potenzjali u tal-benefiċċji 
ta' l-impjanti tas-sider.  Finalment, il-Kummissjoni pproponiet li l-Istati Membri jwaqqfu 
reġistru nazzjonali għall-implantazzjoni tas-sider li għandu jikkostitwixxi bażi għat-
traċċabilità u r-riċerka fuq perijodu twil dwar apparat mediku simili. 

Survey ta' segwitu li sar mill-Kummissjoni fl-2003 wera li l-Istati Membri kellhom jew 
politiki nazzjonali relevanti f'posthom jew kienu fil-proċess li jimplimentawhom. 

Il-pożizzjoni lejn il-petizzjoni Nru 631/2004

Il-Kummissjoni tagħraf l-importanza li għandha tingħata għal verifikazzjoni kontinwa ta' dejta 
xjentifika biex jitjieb l-għarfien fuq il-kwalità u s-sikurezza ta' impjanti tas-sider tas-silikon u 
biex jiżdied l-għarfien ta' l-effetti fuq perijodu qasir u fuq perijodu twil fuq is-saħħa. 

Il-Kummissjoni għandha pjaċir tindirizza l-kwistjonijiet imqajma fil-petizzjoni nru 631/2004 
u taqsam il-ħsibijiet tagħha mal-Parlament Ewropew. 

Il-petizzjoni nru 631/2004 tippreżenta diversi preokkupazzjonijiet li ġeneralment jistgħu 
jinqasmu f'żewġ gruppi: dawk dwar is-sikurezza u dawk dwar insuffiċjenza ta' informazzjoni.  
Ta' l-ewwel jidher li jappoġġja t-talba għal moratorju fuq l-impjanti tas-sider tas-silikon, 
filwaqt li ta' l-aħħar jitlob titjib fil-ġbir u fid-disponibbilità ta' l-informazzjoni. 

L-argumenti li ssemmew mill-petizzjonanta sarulhom analiżi komprensiva mill-Kummissjoni 
biex jiġi stabbilit jekk it-talba hiex sostanzjata.  Is-sejbiet ta' din l-analiżi huma preżentati 
hawn taħt.

Is-sikurezza ta' l-impjanti tas-sider tas-silikon

Skond il-petizzjonanta, l-impjanti tas-sider tas-silikon m'humiex sikuri u għalhekk għandhom 
ikunu suġġetti għal moratorju.  In-nuqqas ta' sikurezza jidher mill-kumplikazzjonijiet lokali, 
miż-żieda fir-rata ta' tiċrit, mill-ħrug (leakage) ta' silikon u platinum u mill-effetti mhux 
magħrufa fuq perijodu twil ta' dawn fuq is-saħħa tal-pazjent. 

Il-problemi hawn fuq imsemmija dwar kumplikazzjonijiet lokali, tiċrit, jew ħruġ (leakage), 
bħala tali, diġà ġew ikkunsidrati b'mod sħiħ fir-rapport xjentifiku ta' l-STOA ippreparat għall-
Parlament Ewropew f'Mejju 2000.  Wara eżami sħiħ ta' dawn il-problemi, la l-awturi tar-
rapport, u lanqas il-Parlament Ewropew jew il-Kummissjoni ma kienu pproponew 
projbizzjoni ta' l-impjanti tas-sider.  Minflok, ġie rrakkomandat li għandhom jiġu adottati 
miżuri speċifiċi biex ikun assigurat li l-impjanti ilaħħqu l-ogħla standard ta' sikurezza u 
kwalità possibbli. 

L-implimentazzjoni ta' miżuri speċifiċi, li kienu sussegwentament identifikati mill-Parlament 
Ewropew u mill-Kummissjoni, hija pendenti bħalissa.  Ir-riklassifikazzjoni ta' l-impjanti tas-
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sider minn klassi IIb għal klassi III, li ssottomithom għar-rekwiżiti l-iktar stretti, ilha fis-seħħ 
minn Settembru 2003, u l-adozzjoni tas-CEN ta' standards ġodda, li se jiddefinixxu rekwiżiti 
addizjonali ta' ttestjar biex titjieb is-sikurezza ta' l-impjanti tas-sider, għandha titlesta sa 
Diċembru 2007.  

L-istandards għandhom jindirizzaw l-aspetti identifikati fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni 
ta' l-2001, bħal, il-ħtieġa ta' proċeduri biex jiddeterminaw ir-reżistenza tal-qoxra għall-grif u 
possibbli tiċrit, il-problemi relatati mal-migrazzjoni potenzjali tal-'filler' (diffużjoni tal-
molekuli tal-komponent likwidu minn ġol-qoxra intatta), u l-informazzjoni li għandha tiġi 
pprovduta lill-pazjenti. Wieħed għandu jinnota li dawn iż-żewġ settijiet ta' miżuri (ir-
riklassifikazzjoni u l-istandards il-ġodda) għandhom jikkumplimentaw lil xulxin fis-sens li 
jiggarantixxu kwalità u sikurezza ogħla għall-impjanti tas-sider. 

Sa fejn il-ħruġ tal-platinum mill-impjanti tas-sider tas-silikon hu konċernat, l-impatt ta' din is-
sustanza fuq is-saħħa ma kienx indirizzat fir-rapporti STOA. 

Dejta dwar il-ħruġ tal-platinum minn impjanti tas-sider tas-silikon, li fuqhom il-petizzjonanta 
qed tistrieħ, ġejja minn tliet artikli xjentifiċi ppubblikati fl-2003 u fl-2004.  L-artiklu ta' l-2003 
juri ħruġ ta' platinum minn impjanti tas-sider tas-silikon li kienu intatti.  Awturi, madankollu, 
ikkonkludew li "anke jekk 'siloxanes' u platinum huma indikaturi tajba għal impjanti difettużi, 
dan ix-xogħol ma jippruvax li huma l-kawża ta' problemi tas-saħħa f'nisa b'impjanti" (1).  L-
awturi ta' l-artikli ta' l-2004 (2) aġġornaw l-evalwazzjoni tad-dejta tagħhom dwar ħruġ ta' 
platinum fl-2006 u ddikjaraw li dan l-artiklu ta' l-2006 "huwa l-aktar rapport komprensiv, sa 
issa, li juri li nisa esposti għal impjanti tas-sider tas-silikon għandhom livelli ta' Pt [platinum] 
li jeċċedu dawk tal-popolazzjoni ġenerali u l-ewwel li juru Pt f'diversi stati ta' ossidazzjoni 
preżenti f'kampjuni ta' nisa esposti" (3). Il-petizzjonanta semmiet ukoll li l-platinum ijonizzat 
huwa suspettat tossikant respiratorju, newroloġiku, immunoloġiku u ta' l-organi tas-sensi. 

Fid-dawl ta' l-impatt potenzjali avvers tal-platinum fuq is-saħħa, il-Kummissjoni se tanalizza 
b'attenzjoni d-dejta xjenitifika disponibbli relatata mal-platinum fl-impjanti tas-sider tas-
silikon sabiex tiddetermina jekk is-sikurezza u s-saħħa tal-pazjenti hiex qed tiġi kompromessa 
(4).  Il-Kummissjoni se tiġbed ukoll l-attenzjoni ta' l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti ta' l-

  
1 "Determinazzjoni ta' 'siloxanes', silikon, u platinum fit-tessuti ta' mara b'impjanti mimlija bis-silikon ġel", D. 
Flassbeck, B. Pfleiderer, P. Klemens, K. G. Heumann, E. Eltze, A. V. Himer (Kimika Analitika Bioanalitika, 
2003, nru 375, p. 356-362).

2 "Konċentrazzjoni tal-Platinum f'Materjal ta' l-Impjant tas-Sider tas-Silikon u Tessut Kapsulari minn IC-ICP-
MS", Maharaj, 2004 (artiklu kkwotat fil-petizzjoni, imma mhux mogħti), u "Platinum u Speċi tal-platinum fil-
Prostetika Ttrasportata tas-Sider tal-Ġel tas-Silikon bl-Użu IC-ICP-MS", Lykissa u S.V.M.  Maharaj, Kimika 
Analitika Bijoanalitika, 2004, nru 380, p. 84-89.

3 "Konċentrazzjoni Totali ta' Platinum u Stati ta' Ossidazzjoni ta' Platinum fi Fluwidi tal-Ġisem, Tessuti u Tessuti 
Ttrasferiti minn Nisa Esposti għal Impjanti tas-Sider tas-Silikon u ta' l-Ilma Mielaħ' minn IC-ICPMS", Ġurnal 
tar-Riċerka ta' Kimika Analitika, 1 ta' April 2006 (ara: http://pubs.acs.org/cgi-
bin/sample.cgi/ancham/asap/pdf/ac0514016.pdf). Dan l-artiklu ma ngħatax mill-petizzjonanta.

4 Hawnhekk għandha ssir enfasi, madankollu, li l-kampjuni kollha ttestjati evalwati f'dawk l-artikli xjentifiċi 
kienu esposti għal impjanti tas-sider tas-silikon manifatturati qabel Settembru 2003 meta r-riklassifikazzjoni ta' l-
impjanti tas-sider daħlet fis-seħħ, u li l-maġġoranza l-kbira tagħhom kienu manifatturati qabel Jannar 1995 meta 
d-Direttiva 93/42/KEE u r-rekwiżiti ta' sikurezza tagħha saru applikabbli fil-Komunità.
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Istati Membri għal din il-problema.  Dawn sussegwentament għandhom iwissu lill-organi 
notifikati tagħhom, li huma responsabbli biex jevalwaw il-konformità tal-manifatturi mar-
rekwiżiti ta' sikurezza taħt id-Direttiva 93/42/KEE. 

F'dan il-kuntest, għandu jerġa' jingħad li punt 7.1, Sezzjoni II (Rekwiżiti dwar id-disinn u l-
kostruzzjoni) f'Anness I (Rekwiżiti essenzjali) tad-Direttiva 93/42/KEE tobbliga b'mod ċar 
lill-manifattur ta' apparat mediku biex joqgħod attent x'materjali jiġu użati, b'mod partikolari 
fir-rigward ta' tossiċità, and l-kompatibbilità bejn il-materjal użat u partijiet esterni u interni 
tal-ġisem uman.  Biex jissodisfa dan ir-rekwiżit, min jimmanifattura m'għandux jittraskura xi 
dejta xjentifika ġdida dwar ir-riskji tal-platinum fl-impjanti tas-sider. 

Madankollu, hemm bżonn li hawn jiġi enfasizzat li d-Direttiva 93/42/KEE, li tapplika għall-
impjanti tas-sider, tagħraf li qatt ma hemm riskju żero ta' l-effetti sekondarji meta jintuża 
apparat mediku.   Madankollu, il-manifattur għandu jagħmel analiżi proprja tar-riskji u tal-
benefiċċji u kwalunkwe effett sekondarju mhux mixtieq li jista' jkun assoċjat ma' l-użu ta' l-
impjanti tas-sider, għalhekk jista' ikun ġustifikat, sakemm ikun riskju aċċettabbli meta mkejjel 
mal-benefiċċji lill-pazjent u li tali riskju hu kompatibbli ma' livell għoli ta' protezzjoni tas-
saħħa u s-sigurtà (1). 

Bħala konklużjoni, il-preokkupazzjonijiet tal-petizzjonanta dwar is-sikurezza ta' l-impjanti 
tas-sider tas-silikon diġà ġew indirizzati bil-miżuri eżistenti u ġodda dwar it-titjib fil-kwalità u 
s-sikurezza ta' l-impjanti tas-sider.  Il-miżuri ġodda, li kienu rrakkomandati mill-Parlament 
Ewropew u esegwiti mill-Kummissjoni u mill-Istati Membri, għandhom ikunu operattivi għal 
kollox sa l-aħħar ta' l-2007. 

Il-Kummissjoni, għalhekk, hija ta' l-opinjoni li l-impożizzjoni tal-moratorju fuq l-impjanti tas-
sider tas-silikon ma tkunx sostanzjata f'dan l-istadju.  Madankollu, se tieħu l-miżuri meħtieġa 
fejn l-analiżi tad-dejta disponibbli dwar ħruġ ta' platinum mill-impjanti tas-sider tipprova li s-
sikurezza tal-pazjenti hekk titlob. 

Informazzjoni insuffiċjenti dwar l-impjanti tas-sider tas-silikon

Il-petizzjonanta titlob titjib fil-ġbir ta' l-informazzjoni dwar impjanti tas-sider tas-silikon u 
fid-disponibbilità tagħha.  B'mod partikolari, il-petizzjonanta tikkritika n-nuqqas ta' 
reġistrazzjoni ta' kumplikazzjonijiet konnessi ma' l-użu ta' l-impjanti tas-sider, in-nuqqas ta' 
dejta minn evalwazzjonijiet kliniċi terminati ta' impjanti tas-sider, u n-nuqqas ta' 
informazzjoni indipendenti dwar kumplikazzjonijiet lokali u riskji ta' mard sistematiku għal 
pazjenti li għandhom tali apparat f'ġisimhom. Il-petizzjonanta titlob ukoll ġabra ta' 
informazzjoni interdixxiplinari għall-esperti xjetifiċi. 

Il-ħtieġa li tinġabar informazzjoni aġġornata dwar l-impjanti tas-sider u li tkun provduta l-
informazzjoni xierqa lill-pazjenti kienet ikkunsidrata kruċjali mill-Parlament Ewropew u mill-
Kummissjoni fil-proċess għat-titjib fit-tagħrif xjentifiku u fl-għarfien tal-pazjent. 

    
1 Punt 1.1 Sezzjoni I (Rekwiżiti Ġenerali) fl-Anness I (Rekwiżiti Essenzjali) tad-Direttiva 93/42/KEE
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Fid-dawl ta' hawn fuq, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni ssuġġerew li l-Istati Membri 
għandhom iwaqqfu reġistri nazzjonali għall-implantazzjoni tas-sider fejn jistgħu jiġu reġistrati 
l-kumplikazzjonijiet u li jikkostitwixxu bażi għat-traċċabilità u riċerka fuq perjodu twil dwar 
l-implantazzjoni tas-sider. 

Sa fejn hi konċernata r-reġistrazzjoni tad-dejta xjentifika minn evalwazzjonijiet kliniċi 
terminati, din il-kwistjoni bħalissa hi diskussa fil-Kunsill u fil-Parlament Ewropew fil-kuntest 
tal-proposta kurrenti tal-Kummissjoni biex tirrevedi d-Direttiva 93/42/KEE. 

L-Istati Membri wkoll ingħataw il-parir mill-Kummissjoni li l-pazjenti għandhom jingħataw 
l-informazzjoni minn qabel biex itejbu l-informazjzoni u l-protezzjoni tas-saħħa tagħhom;  
Informazzjoni dwar l-impjanti nnifishom, il-kirurġija, l-effetti sekondarji potenzjali, il-kontra-
indikazzjonjiet, is-sorveljanza wara l-operazzjoni, id-dettalji tal-kuntatt u informazzjoni ta' 
natura ġenerali għandhom jingħataw kollha.  Ċerta informazzjoni addizzjonali u rekwiżiti ta' 
ttikkettar se jkunu wkoll inklużi fl-istandards il-ġodda armonizzata għall-impjanti tas-sider. 

Il-miżuri, li kienu rrakkomandati mill-Kummissjoni biex jittieħdu fuq livell nazzjonali, kienu 
fil-proċess ta' implimentazzjoni mill-Istati Membri sa mill-2003.  Il-Kummissjoni, 
madankollu, se tkompli tissorvelja jekk saritx l-implimentazzjoni tal-politiki nazzjonali 
xierqa, b'mod partikolari fl-Istati Membri ġodda, li ma kinux parti mill-ewwel survey ta' 
aġġornament li sar fl-2003. 

Il-Kummissjoni reċentament nediet Portal tas-Saħħa ta' l-UE, li tipprovdi informazzjoni dwar 
l-attivitajiet kollha relatati mas-saħħa f'livell ta' l-UE b'links għal websajts ta' l-Istati Membri 
u organizzazzjonijiet non-governattivi konċernati. 

Għalhekk, wieħed għandu jikkonkludi li diġà ttieħdu miżuri adegwati sabiex jiġu eliminati n-
nuqqasijiet relatati mal-ġbir u l-provvista insuffiċjenti ta' l-informazzjoni dwar l-impjanti tas-
sider, inklużi dawk li ġew mitluba mill-petizzjonanta. 

Konklużjonijiet

Bl-eċċezzjoni ta' l-aspett tal-platinum, it-tħassib dwar is-sikurezza l-oħra kollha msemmija 
mill-petizzjonanta favur moratorju fuq l-impjanti tas-sider tas-silikon kienu magħrufa lill-
Parlament Ewropew u lill-Kummissjoni fl-2000 u l-kontromiżuri diġà ttieħdu.  

Ir-riklassifikazzjoni ta' l-impjanti tas-sider minn klassi IIb għal klassi III, li ssottomithom 
għar-rekwiżiti l-iktar stretti, ilha fis-seħħ minn Settembru 2003, filwaqt li l-adozzjoni tas-CEN 
ta' standards ġodda, li se jiddefinixxu rekwiżiti addizjonali ta' ttestjar biex titjieb is-sikurezza 
ta' l-impjanti tas-sider, għandha titlesta sa Diċembru 2007.  Wieħed għandu jinnota li dawn iż-
żewġ settijiet ta' miżuri (ir-riklassifikazzjoni u l-istandards il-ġodda) għandhom 
jikkumplimentaw lil xulxin fis-sens li jiggarantixxu kwalità u sikurezza ogħla għall-impjanti 
tas-sider. 

Fid-dawl ta' hawn fuq, il-Kummissjoni hija ta' l-opinjoni li l-impożizzjoni ta' moratorju fuq l-
impjanti tas-sider tas-silikon ma tistax tkun sostanzjata f'dan l-istadju.  Madankollu, il-
Kummissjoni se tivverifika b'attenzjoni d-dejta xjentifika disponibbli dwar il-platinum fl-
impjanti tas-sider tas-silikon u se tieħu l-miżuri meħtieġa u xierqa jekk is-sikurezza tal-
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pazjenti hekk titlob.

Sa fejn hi konċernata sejħa għat-titjib fil-ġbir u l-provvista ta' informazzjoni, il-miżuri 
relevanti kollha li jindirizzaw in-nuqqasijiet imsemmija mill-petizzjonanta kienu wkoll 
identifikati u rrakkomandati lill-Istati Membri għall-implimentazzjoni fl-2001.  Il-
Kummissjoni, madankollu, se tkompli tissorvelja jekk saritx l-implimentazzjoni tal-politiki 
xierqa nazzjonali. 


