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Petycja 0631/2004 złożona przez Ingeborg Vurgun-Kern (Niemcy), w imieniu 
„Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V." (Grupa samopomocy dla kobiet, 
które ucierpiały z powodu silikonu), w sprawie moratorium na implanty silikonowe

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję stwierdza, że komunikat Komisji w sprawie wspólnotowych środków 
w odniesieniu do implantów piersi (COM(2001) 666) nie poprawił sytuacji kobiet 
z implantami silikonowymi pomimo zawartych w nim zaleceń. Wskazuje także, iż od czasu 
kiedy Parlament Europejski rozpatrywał tę kwestię po raz ostatni, wyszły na jaw nowe 
dowody naukowe, które w pełni uzasadniają moratorium na implanty silikonowe. Składająca 
petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia na nowo tej kwestii i wywierania nacisku na 
państwa członkowskie, by poszły za przykładem Stanów Zjednoczonych i zakazały 
stosowania silikonowych implantów piersi.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 7 lutego 2005 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Wprowadzenie i kontekst

Dyskusja na szczeblu europejskim na temat bezpieczeństwa silikonowych implantów piersi
rozpoczęła się w 1998 r. Dwie grupy zainteresowanych osób złożyły wówczas petycje, 
w których wymieniono negatywne skutki silikonowych implantów piersi dla zdrowia
i wezwano do natychmiastowego zakazu ich stosowania (1). W odpowiedzi Parlament 
Europejski (PE) zwrócił się o udzielenie oficjalnych odpowiedzi i przekazanie dowodów 
Komisji Petycji, a także zwrócił się o opinię do Komisji Praw Kobiet, Komisji Ochrony 

  
1 Petycja 470/98 złożona przez Ingeborg Vurgun-Kern i petycja 771/98 złożona przez Franka Harveya.
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Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz do Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

W ramach gromadzenia informacji Parlament Europejski, za pośrednictwem komisji ds. 
oceny opcji naukowych i technicznych (STOA) podpisał z niezależną grupą umowę 
o przeprowadzenie szczegółowego badania poświęconego silikonowym implantom piersi. 
Celem tego badania było nie tylko przyjrzenie się naukowym aspektom implantów piersi, lecz 
również wzięcie pod uwagę obaw i opinii różnych zainteresowanych grup, z myślą 
o przedstawieniu Parlamentowi Europejskiemu dostępnych wariantów polityki w tym 
zakresie, wraz z ich zaletami i wadami.

Badanie zostało zakończone w maju 2000 r. i potwierdziło brak naukowych dowodów na 
istnienie związku pomiędzy silikonowymi implantami a poważnymi zagrożeniami zdrowia, 
takimi jak rak i choroby tkanki łącznej (1). W toku badania odnotowano jednak występowanie
miejscowych powikłań, będących przyczyną największych obaw, które są równie powszechne
czy nawet częstsze w przypadku innych typów implantów piersi, takich jak implanty z soli 
fizjologicznej (2). Ma to związek głównie z pęknięciem osłony (na przykład z powodu 
dotykania lub urazu), przemieszczaniem się żelu silikonowego (przez nietknięte lub pęknięte 
osłony), przykurczem torebkowym (kurczeniem się tkanki bliznowatej wokół implantu, które 
może spowodować bolesne stwardnienie lub zniekształcenie piersi) oraz infekcją (3). We 
wnioskach końcowych autorzy zalecili, aby nie wprowadzać zakazu silikonowych implantów 
piersi, lecz zamiast tego przyjąć i wdrożyć konkretne krytyczne środki w celu poszerzenia 
zakresu informowania pacjentek i ulepszenia tego procesu, jak również obserwacji i kontroli 
lekarskiej, kontroli i zapewniania jakości oraz podstawowych badań naukowych (4).

Po zakończeniu badania, w maju 2001 r., Parlament Europejski wydał rezolucję (5), a w 
listopadzie tego samego roku przyjęto komunikat Komisji Europejskiej (6), w którym 
zaproponowano ściślejszą kontrolę bezpieczeństwa implantów piersi, nowe przepisy 
z zakresu informacji i etykietowania, treść świadomej zgody pacjentki, krajowe rejestry 
i ocenę kliniczną, wzmocnione mechanizmy kontroli przestrzegania przepisów oraz ponowne 
rozpatrzenie europejskich norm dotyczących podstawowych wymogów bezpieczeństwa

  
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 (Zagrożenia dla zdrowia stwarzane przez silikonowe implanty ze szczególnym 
uwzględnieniem implantów piersi). PE 168.396/Fin.St/rev.

2 Idem, str. 9 i 19.

3 Idem, Efekty miejscowe, str. 26-30 i 42-43.

4 Idem, Punkt 2. Podsumowanie, str. 9.

5 Sprawozdanie w sprawie petycji uznanych za dopuszczalne, dotyczących silikonowych implantów (petycje nr 470/98 
i 771/98). PE 302.857, 29.5.2001 r. Zob.:
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 Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie wspólnotowych i krajowych środków związanych z implantami piersi, 
15.11.2001 r., COM(2001)666 końcowy. 
Zob.: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0666en01.pdf
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i procedury oceny zgodności z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych (1) 
w odniesieniu do implantów piersi.

W lutym 2003 r. przyjęto dyrektywę Komisji Europejskiej 2003/12/WE (2), która zmieniła 
klasyfikację implantów piersi, przenosząc je z klasy IIb do klasy III, w wyniku czego objęto 
je najbardziej surowymi wymogami stosowanymi wobec wyrobów medycznych. W rezultacie 
dyrektywa 2003/12/WE stanowi o wzmożeniu kontroli jakości i bezpieczeństwa przed 
wprowadzeniem implantów piersi na europejski rynek.

W tym samym czasie służby Komisji Europejskiej opublikowały podsumowanie informacji 
z państw członkowskich na temat postępów w zakresie adekwatnego informowania pacjentek, 
ich świadomej zgody na zabieg, reklamowania implantów piersi i państwowych rejestrów 
kobiet z implantami piersi (3). Ogólny wniosek ze sprawozdania był taki, że państwa 
członkowskie już wdrożyły krajowe polityki bądź są w trakcie ich wdrażania. Kilka z nich 
wykorzystało komunikat Komisji Europejskiej do zaktualizowania lub ponownego 
rozpatrzenia środków przewidzianych w ramach tych polityk.

W maju 2003 r. przygotowano zaktualizowaną wersję sprawozdania STOA na temat 
„Zagrożeń dla zdrowia stwarzanych przez silikonowe implanty ze szczególnym 
uwzględnieniem implantów piersi”, która w zasadzie stanowi potwierdzenie pierwotnych
wniosków sformułowanych w 2000 r.: wydaje się, że nie ma wyraźnych dowodów na to, by 
stosowanie silikonowych implantów piersi powodowało zwiększoną śmiertelność bądź 
występowanie konkretnych poważnych chorób, zaś najważniejszą kwestią związaną 
z bezpieczeństwem nadal pozostają powikłania chirurgiczne, miejscowe i okołooperacyjne
(4). W zaktualizowanym sprawozdaniu stwierdzono również, że nadal istnieje potrzeba 
prowadzenia badań naukowych, zwłaszcza w związku z pewnymi spostrzeżeniami, które 
wskazują na widocznie podwyższone ryzyko zachorowania na raka mózgu (5), raka układu 
oddechowego (6) oraz ryzyko popełnienia samobójstwa (1). Pewne czynniki zakłócające 

  
1 Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz. U. L 169 z 12.7.1993, 
z późniejszymi zmianami).

2 Dyrektywa Komisji Europejskiej 2003/12/WE z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie ponownej klasyfikacji protez piersi w 
ramach dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. U. L 28 z 4.2.2003). Przepisy tej dyrektywy 
obowiązują od 1 września 2003 r.

3 Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej w sprawie krajowych środków przyjętych przez państwa członkowskie 
w związku z implantami piersi, SEC(2003) 175 z 14.2.2003. Zob.:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/breast_implant/sec_2003-175en.pdf

4 Zaktualizowane sprawozdanie (badanie) przeprowadzone na zlecenie STOA pt.: „Zagrożenia dla zdrowia stwarzane przez 
silikonowe implanty ze szczególnym uwzględnieniem implantów piersi”, dr L. Gorgojo, dr J. Gonzales, pani W. Wisbaun i 
dr J. Martin-Moreno, 30 maja 2003 r.

5 W tytule IV (Wyniki), punkt 1.C. (Rak), na stronie 9 sprawozdania stwierdza się, że „wyjątkiem wśród ogólnie niskiego 
odsetka (przypadków zachorowań na raka – komentarz dodany) były zgony spowodowane rakiem mózgu. W przypadku 
pacjentek z implantami piersi zaobserwowano dwukrotnie wyższe ryzyko zgonu z tego powodu w porównaniu z grupą 
pacjentów po innych operacjach chirurgii plastycznej. Jednakże wyniki te nie były istotne statystycznie”.

6 „Jeśli chodzi o inne rodzaje raka, badacze zauważyli brak zwiększonego ryzyka zachorowania na raka dróg oddechowych 
u pacjentek z implantami w porównaniu z innymi kobietami z populacji, lecz jednocześnie zaobserwowali istotne statystycznie 
podwyższenie ryzyka zachorowania w porównaniu z grupą pacjentów po innych operacjach chirurgii plastycznej”, Tytuł IV 
(Wyniki), punkt 1.C. (Rak), strona 9 sprawozdania.
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należy zatem w toku nowych badań poddać odpowiedniej kontroli w celu oceny 
wiarygodności owych wstępnych spostrzeżeń. Podkreślono również zasadność potrzeby 
prowadzenia dalszych badań naukowych ze względu na ograniczenia dotychczasowych 
badań.

System regulacji prawnych w zakresie implantów piersi

Do implantów piersi odnosi się dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych 
zmieniona dyrektywami 98/79/WE (2), 2000/70/WE (3), 2001/104/WE (4), 2003/12/WE (5), 
2003/32 (6) i rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (7) (zwana dalej dyrektywą).

W dyrektywie zdefiniowano cztery rodzaje wyrobów medycznych (I, IIa, IIb, i III), które 
determinują różne procedury oceny zgodności, jakich należy przestrzegać. W wyniku reakcji 
Komisji Europejskiej na zalecenie Parlamentu Europejskiego dotyczące zwiększenia kontroli 
bezpieczeństwa w zakresie implantów piersi, w 2003 r. implanty te sklasyfikowano 
ponownie, w ramach odstępstwa od zasad klasyfikacji wymienionych w Załączniku IX do 
dyrektywy 93/43/EWG, przenosząc je z klasy IIb do klasy III i poddając najbardziej surowym 
wymogom, jakie stosuje się w przypadku wyrobów medycznych przed wprowadzeniem ich 
na europejski rynek.

W dyrektywie określono wymogi zasadnicze z zakresu wydajności i bezpieczeństwa, jakie 
muszą spełnić wyroby medyczne, aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia. Zgodność 
z tymi wymogami zasadniczymi można wykazać, stosując się do norm zharmonizowanych, 
zawierających specyfikacje techniczne, pozwalające spełnić wymogi zasadnicze. Aby 
wyeliminować obawy wskazane przez Parlament Europejski, Komisja Europejska wydała 
upoważnienie do opracowania nowych norm zharmonizowanych dotyczących wyłącznie 
implantów piersi. Normy te mają zostać sfinalizowane przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny (CEN) do grudnia 2007 r. Po przyjęciu zostaną natychmiast opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dzięki czemu producenci będą mogli z nich 
korzystać podczas projektowania i wytwarzania implantów piersi.

    
1 Na stronie 8 sprawozdania, tytuł IV (Wyniki), punkt 1.C. (Ogólna umieralność i konkretne przyczyny śmierci) napisano: 
„Jedno marginalne i nieistotne statystycznie spostrzeżenie dotyczyło nieznacznego wzrostu liczby samobójstw wśród kobiet 
z implantami w porównaniu z resztą populacji. Wyższy odsetek samobójstw wśród pacjentek z implantami koreluje z cechami 
tych pacjentek opisanymi w poprzednich sprawozdaniach, takimi jak problemy małżeńskie, depresja, zaburzenia emocjonalne 
i niska samoocena.” Na stronie 31 tego sprawozdania, Tytuł V (Dyskusja – dowody naukowe), dodano: „W odniesieniu do 
samobójstwa, zaobserwowane zwiększone ryzyko zgonu z tego powodu (tj. w związku z silikonowym implantem piersi –
komentarz dodany) może wynikać z błędu statystycznego (bardzo mała liczba zaobserwowanych przypadków zgonu) 
i odzwierciedlać „tendencyjność doboru próby” (tzn. częstsze wcześniejsze występowanie określonych cech 
psychologicznych) aniżeli związek przyczynowy pomiędzy wszczepieniem implantu a samobójstwem.”

2 Dz. U. L 331 z 7.12.1998

3 Dz. U. L 313 z 13.12.2000

4 Dz. U. L 6 z 10.1.2002

5 Dz. U. L 284 z 31.10.2003

6 Dz. U. L 105 z 26.4.2003

7 Dz. U. L 284 z 31.10.2003
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Ponadto w celu zapewnienia pełnego wdrożenia zaleceń PE, w komunikacie Komisji 
Europejskiej wskazano różne środki dodatkowe, zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak 
i państwowym (1). W odniesieniu do środków wspólnotowych, Komisja Europejska 
wyjaśniła, w jaki sposób producenci powinni rozumieć wymogi zasadnicze dyrektywy, w tym 
przepisy dotyczące oceny zgodności, oceny klinicznej, informacji i etykietowania oraz 
nadzoru nad implantami piersi po ich wprowadzeniu na rynek. Środki przewidziane na 
szczeblu krajowym miały na celu uzupełnienie istniejących ram regulacyjnych w celu 
zapewnienia najlepszych gwarancji dla ochrony zdrowia. W tym kontekście Komisja 
Europejska zaleciła państwom członkowskim opracowanie dodatkowych informacji 
skierowanych do kobiet, które pozwolą im na podejmowanie bardziej rozważnych 
i przemyślanych decyzji, z pełną świadomością potencjalnego ryzyka i korzyści związanych 
z implantami piersi. Na koniec Komisja Europejska zaproponowała, aby państwa 
członkowskie stworzyły krajowy rejestr wszczepionych implantów piersi, który powinien 
stanowić podstawę dla wykrywalności i długofalowych badań naukowych poświęconych tego 
typu wyrobom medycznym.

Sondaż przeprowadzony przez Komisję Europejską w 2003 r. wykazał, że państwa 
członkowskie wdrożyły już właściwe polityki państwowe lub są w trakcie ich wdrażania.

Stanowisko wobec petycji 631/2004

Komisja Europejska zdaje sobie sprawę z wagi, jaką należy przywiązywać do nieustannej 
weryfikacji danych naukowych w celu poszerzania wiedzy na temat jakości i bezpieczeństwa 
silikonowych implantów piersi oraz pogłębiania zrozumienia krótko- i długoterminowych 
skutków dla zdrowia.

Komisja Europejska z zadowoleniem podejmuje sprawy poruszone w petycji 631/2004 
i podziela opinię Parlamentu Europejskiego.

W petycji nr 631/2004 przedstawiono szereg obaw, które można podzielić na dwie główne 
grupy: te związane z bezpieczeństwem i te związane z niedoinformowaniem. Wydaje się, że 
pierwsza z nich stanowi głos poparcia moratorium dla silikonowych implantów piersi, a druga 
to apel o udoskonalenie procesu gromadzenia informacji i zwiększenie ich dostępności.

Argumenty przywołane przez składającą petycję stały się przedmiotem wnikliwej analizy ze 
strony Komisji Europejskiej w celu oceny zasadności apelu. Wnioski z tej analizy 
przedstawiono poniżej

Bezpieczeństwo silikonowych implantów piersi

Zdaniem składającej petycję, silikonowe implanty piersi nie są bezpieczne, a zatem powinno 
się nałożyć na nie moratorium. Dowodami na brak bezpieczeństwa są miejscowe powikłania,
podwyższony odsetek pęknięć, wyciekanie silikonu i platyny oraz nieznany długofalowy
wpływ tych czynników na zdrowie pacjentek.

  
1 Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 15.11.2001 r. w sprawie wspólnotowych i krajowych środków związanych 
z implantami piersi (patrz: przypis nr 6).
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Wspomniane wyżej problemy związane z miejscowymi powikłaniami, pęknięciami lub 
wyciekami zostały już szczegółowo rozważone w naukowym sprawozdaniu STOA 
przygotowanym dla Parlamentu Europejskiego w maju 2000 r. Po pełnej analizie tych 
problemów ani ze strony autorów sprawozdania, ani ze strony Parlamentu Europejskiego
i Komisji Europejskiej nie padła propozycja zakazu implantów piersi. Zamiast tego zalecono 
przyjęcie konkretnych środków mających na celu zapewnienie, że implanty spełniają 
najwyższe z możliwych normy bezpieczeństwa i jakości.

Obecnie trwa wdrażanie konkretnych środków określonych wówczas przez Parlament 
Europejski i Komisję Europejską. Ponowna klasyfikacja implantów piersi i przeniesienie ich 
z klasy IIb do klasy III, czyli poddanie ich najsurowszym wymogom, obowiązuje od września
2003 r., a w grudniu 2007 r. powinno nastąpić przyjęcie przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny nowych norm, stanowiących określenie dodatkowych wymogów z zakresu 
badań, zwiększających bezpieczeństwo implantów piersi.

Normy będą stanowiły odniesienie do aspektów określonych w komunikacie Komisji 
Europejskiej z 2001 r., takich jak potrzeba stworzenia procedur dla określenia odporności 
osłony implantu na ścieranie się i ewentualne pęknięcia, problemy związane z potencjalnym 
przemieszczaniem się wypełnienia (dyfuzja molekuł płynnego składnika przez nieuszkodzoną 
osłonę) oraz informacje zapewniane pacjentkom. Należy zauważyć, że te dwa zestawy 
środków (ponowna klasyfikacja i nowe normy) będą się nawzajem uzupełniały w celu 
zagwarantowania wyższej jakości i większego bezpieczeństwa implantów piersi.

Co się tyczy wycieku platyny z silikonowych implantów piersi, wpływ tej substancji na 
zdrowie nie był przedmiotem sprawozdań STOA.

Dane, na których opiera się składająca petycję, dotyczące wycieku platyny z silikonowych 
implantów piersi, pochodzą z trzech artykułów naukowych opublikowanych w latach 2003 
i 2004. W artykule z 2003 r. omówiono wycieki platyny z nieuszkodzonych silikonowych 
implantów piersi. Autorzy doszli jednak do wniosku, że „chociaż siloksany i platyna są 
dobrymi wskaźnikami wadliwości implantów, niniejsza praca nie dowodzi, że stanowią one 
przyczynę problemów zdrowotnych kobiet z implantami” (1). Autorzy artykułu z 2004 r. (2) 
zaktualizowali w 2006 r. swoją ocenę danych dotyczących wycieku platyny, stwierdzając 
w opublikowanym wówczas artykule, że praca ta „stanowi obecnie najbardziej wszechstronne 
sprawozdanie dotyczące tego, że u kobiet wystawionych na działanie silikonowych implantów 
piersi obserwuje się poziomy Pt [platyny] przekraczające wartości obserwowane w populacji,
oraz pierwsze badanie, które pokazuje, że Pt w różnych stanach utlenienia występuje w 

  
1 „Determination of siloxanes, silicon, and platinum in tissues of woman with silicone gel-filled implants” (Określenie 
obecności siloksanów, silikonu i platyny w tkankach kobiet z silikonowymi implantami żelowymi), D. Flassbeck, B. Pfleiderer, 
P. Klemens, K. G. Heumann, E. Eltze, A. V. Hirner (Analytical Bioanalytical Chemistry, 2003, nr 375, str. 356-362).

2 „Platinum Concentration in Silicone Breast Implant Material and Capsular Tissue by IC-ICP-MS” (Stężenie platyny 
w materiale silikonowego implantu piersi i tkance torebkowej badane metodą IC-ICP-MS), Maharaj, 2004 r. (artykuł 
cytowany w petycji, lecz nie dostarczony) oraz „Platyna i gatunki platyny w eksplantowanej żelowej silikonowej protezie 
piersi, badane metodą IC-ICP-MS”, E. D. Lykissa i S.V.M. Maharaj, Analytical Bioanalytical Chemistry, 2004 r., nr 380, str. 
84-89.
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badanych próbkach pobranych od kobiet z implantami” (1). Składająca petycję wspomniała 
również, że zjonizowana platyna prawdopodobnie działa toksycznie na układ oddechowy, 
neurologiczny, immunologiczny i na narządy zmysłów.

W obliczu potencjalnego szkodliwego wpływu platyny na zdrowie, Komisja Europejska 
uważnie przeanalizuje dostępne dane naukowe związane z platyną występującą 
w silikonowych implantach piersi w celu określenia, czy bezpieczeństwo i zdrowie pacjentek 
nie jest narażane na szwank (2). Również i na ten problem Komisja Europejska zwróci uwagę 
właściwych władz państw członkowskich, które powinny następnie powiadomić swoje 
organy odpowiedzialne za ocenę zgodności producentów z wymogami dotyczącymi 
bezpieczeństwa w myśl dyrektywy 93/42/EWG.

W tym kontekście należy powtórzyć, że punkt 7.1., sekcja II (Wymogi dotyczące projektu 
i wykonania) w Załączniku I (Wymogi zasadnicze) do dyrektywy 93/42/EWG wyraźnie 
zobowiązuje producentów wyrobów medycznych do zwracania uwagi na używane materiały, 
szczególnie pod względem toksyczności, oraz na zgodność użytych materiałów 
z zewnętrznymi i wewnętrznymi częściami ciała ludzkiego. Spełniając ten wymóg producent 
nie może ignorować żadnych nowych danych naukowych dotyczących ryzyka stwarzanego 
przez platynę w implantach piersi.

Mimo wszystko należy tu podkreślić, że w dyrektywie 93/42/EWG dotyczącej implantów 
piersi uznaje się, że w przypadku stosowania wyrobów medycznych zawsze istnieje jakieś 
ryzyko skutków ubocznych. Producent musi jednak przeprowadzić odpowiednią analizę 
stosunku kosztów do zysków, a wszelkie niepożądane skutki uboczne, które mogą 
towarzyszyć stosowaniu implantów piersi, można uzasadnić pod warunkiem, że ryzyko jest 
akceptowalne w odniesieniu do korzyści dla pacjentki i że ryzyko to jest zgodne z wysokim 
poziomem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (3).

W ramach podsumowania można stwierdzić, że obawy składającej petycję związane 
z bezpieczeństwem silikonowych implantów piersi zostały już rozpatrzone; kwestie te podjęto 
w ramach istniejących i nowych środków podnoszenia jakości i zwiększania bezpieczeństwa
implantów piersi. Nowe środki zalecone przez Parlament Europejski i uprawomocnione przez 
Komisję Europejską i państwa członkowskie powinny wejść w życie przed końcem 2007 r.

W związku z powyższym, zdaniem Komisji Europejskiej nakładanie moratorium na 
silikonowe implanty piersi nie byłoby obecnie uzasadnione. Mimo to Komisja Europejska 
podejmie niezbędne środki, jeśli analiza dostępnych danych na temat wycieku platyny 

  
1 „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” (Całkowite stężenie platyny i stany utlenienia platyny w płynach 
ustrojowych, tkance i eksplantach kobiet z silikonowymi i solankowymi implantami piersi badane metodą IC-ICPMS), 
Analytical Chemistry Research Journal, 1 kwietnia 2006 r. (zob.: http://pubs.acs.org/cgi-
bin/sample.cgi/ancham/asap/pdf/ac0514016.pdf). Składająca petycję nie dostarczyła tego artykułu. 

2 Należy tu jednak podkreślić, że wszystkie badane próbki oceniane w tych artykułach naukowych były wystawione na 
działanie silikonowych implantów piersi wyprodukowanych przed wrześniem 2003 r., kiedy to zaczęła obowiązywać nowa 
klasyfikacja implantów piersi, a znaczna większość z nich została wyprodukowana przed styczniem 1995 r., kiedy to we 
Wspólnocie zaczęto stosować dyrektywę 93/42/EWG i zawarte w niej wymogi bezpieczeństwa.

3 Punkt 1.1., sekcja I (Wymogi ogólne) w Załączniku I (Wymogi zasadnicze) do dyrektywy 93/42/EWG.



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

PL

z implantów piersi dowiedzie, że wymaga tego bezpieczeństwo pacjentek.

Niedoinformowanie w zakresie silikonowych implantów piersi

Składająca petycję twierdzi, że należy udoskonalić proces gromadzenia informacji 
dotyczących silikonowych implantów piersi i zwiększyć dostępność tych informacji dla 
pacjentek. W szczególności składająca petycję krytykuje brak rejestrowania powikłań 
związanych ze stosowaniem implantów piersi, brak danych z ukończonych ocen klinicznych 
dotyczących implantów piersi, jak również brak niezależnych informacji na temat 
miejscowych powikłań i systematycznego ryzyka zachorowania dla pacjentek z takimi 
implantami. Składająca petycję wzywa również do stworzenia interdyscyplinarnego źródła 
informacji dla naukowców.

Komisja Europejska i Parlament uznały potrzebę gromadzenia aktualnych informacji na temat 
implantów piersi i dostarczanie odpowiednich informacji pacjentkom za kluczowe elementy 
w procesie poszerzania wiedzy naukowej i zwiększania świadomości pacjentek.

Z uwagi na powyższe Parlament Europejski i Komisja Europejska zasugerowały, że państwa 
członkowskie powinny stworzyć krajowe rejestry wszczepionych implantów piersi, w których 
można będzie rejestrować powikłania i które będą stanowiły podstawę wykrywalności 
i długofalowych badań naukowych na temat.

Co się tyczy rejestrowania danych naukowych z ukończonych ocen klinicznych, obecnie trwa 
dyskusja na ten temat w Radzie i Parlamencie Europejskim, w kontekście niedawnego 
wniosku Komisji Europejskiej o dokonanie przeglądu dyrektywy 93/42/EWG.

Komisja Europejska poradziła również państwom członkowskim, aby dostarczały pacjentkom
informacji z wyprzedzeniem, w celu zwiększenia ich świadomości i poprawy ochrony 
zdrowia. Należy udzielać informacji na temat samych implantów, operacji, potencjalnych 
skutków ubocznych, przeciwwskazań, monitorowania po operacji, danych kontaktowych oraz 
informacji natury ogólnej. W nowych normach zharmonizowanych dla implantów piersi 
zostaną również zawarte pewne dodatkowe wymogi związane z informowaniem oraz 
etykietowaniem.

Środki zalecane przez Komisję Europejską na szczeblu krajowym, były wdrażane przez 
państwa członkowskie już w 2003 r. Mimo to Komisja Europejska będzie nadal monitorować, 
czy zakończono wdrażanie właściwych polityk krajowych, zwłaszcza w nowych państwach 
członkowskich, które nie były przedmiotem pierwszego przeglądu przeprowadzonego 
w 2003 r.

Komisja Europejska stworzyła już unijny portal zdrowia, stanowiący źródło informacji na 
temat związanych ze zdrowiem działań podejmowanych na szczeblu UE i zawiera odsyłacze 
do stron internetowych państw członkowskich oraz przedmiotowych organizacji 
pozarządowych.

Należy zatem uznać, że podjęto adekwatne środki w celu wyeliminowania nieprawidłowości
związanych z niezadowalającym gromadzeniem i dostarczaniem informacji na temat 
implantów piersi, w tym również takich, o które apeluje składająca petycję.
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Wnioski

Z wyłączeniem kwestii platyny, wszystkie pozostałe obawy składającej petycję związane 
z bezpieczeństwem, przemawiające za moratorium na silikonowe implanty piersi, były znane 
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji w roku 2000 i podjęto już odpowiednie środki 
zaradcze. 

Ponowna klasyfikacja implantów piersi i przeniesienie ich z klasy IIb do klasy III, czyli 
poddanie ich najsurowszym wymogom, obowiązuje od września 2003 r., podczas gdy 
przyjęcie przez Europejski Komitet Normalizacyjny nowych norm, które określą dodatkowe 
wymogi związane z badaniami, zwiększające bezpieczeństwo implantów piersi, powinno 
odbyć się najpóźniej w grudniu 2007 r. Należy zauważyć, że te dwa zestawy środków
(ponowna klasyfikacja i nowe standardy) będą się nawzajem uzupełniały w celu 
zagwarantowania wyższej jakości i większego bezpieczeństwa implantów piersi.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Komisja Europejska uważa, że nałożenie 
memorandum na silikonowe implanty piersi nie może być obecnie uzasadnione. Mimo to 
Komisja Europejska będzie uważnie weryfikowała dostępne dane naukowe dotyczące platyny 
w silikonowych implantach piersi oraz podejmie niezbędne i właściwe środki, jeśli będzie 
tego wymagać bezpieczeństwo pacjentek.

Co się tyczy wezwania do ulepszenia procesu gromadzenia i dostarczania informacji, 
wszystkie właściwe środki zmierzające do wyeliminowania niedociągnięć wspomnianych
przez składającą petycję również ostały zidentyfikowane i zalecone państwom członkowskim, 
które miały je wdrożyć w 2001 r. Mimo to Komisja Europejska będzie nadal monitorowała, 
czy ukończono wdrażanie właściwych polityk krajowych.


