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Petiţia 0631/2004 Dlui. Ingeborg Vurgun-Kern (Germania), în numele
"Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V." (un grup voluntar pentru ajutorul
femeilor afectate de implanturile cu silicon), asupra unui moratoriu cu privire la 
implanturile cu silicon

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul declară că, în legătură cu implanturile mamare, Comunicatul Comisiei asupra 
măsurilor comunitare (COM (2001)666) în această privinţă nu a îmbunătăţit situaţia femeilor 
care au apelat la implanturile cu silicon, în ciuda recomandărilor sale. Ea subliniază totodată 
că din momentul în care Parlamentul European a abordat acest subiect ultima oară, au apărut 
noi dovezi ştiinţifice care justifică pe deplin un moratoriu cu privire la implanturile cu silicon.
Petiţionarul solicită Parlamentului European să reia problema şi să facă presiuni asupra 
tuturor statelor membre pentru a urma exemplul SUA şi să interzică implanturile cu silicon.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă pe 7 februarie 2005. Informaţii solicitate din partea Comisiei, conform 
Regulamentului 192 alineatul (4). 

3. Răspunsul Comisiei, primit pe 25 ianuarie 2007. 

Introducere şi context

Discuţia la nivel european asupra siguranţei în ceea ce priveşte utilizarea implanturilor cu 
silicon datează încă din anul 1998. La acel moment au fost depuse două petiţii de către 
grupurile de interese care au menţionat efectele negative asupra sănătăţii cauzate de 
implanturile la sâni pe bază de silicon şi care au solicitat interzicerea lor imediată. (1)
Parlamentul European (PE) a reacţionat prin solicitarea de răspunsuri formale şi dovezi care 

  
1 Petiţia nr. 470/98 a d-nei Ms Vurgun-Kern şi petiţia nr.771/98 a d-lui Frank Harvey.
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să fie înaintate Comisiei pentru Petiţii şi a cerut avizul Comisiei privind Drepturile Femeilor, 
Comisiei de Mediu, Comisiei privind Sănătatea Publică şi Protecţia Consumatorilor, precum
şi a Comisiei pentru Cercetare.

Ca parte din exerciţiul de colectare a informaţiilor, Parlamentului European, prin intermediul 
Unităţii de Evaluare a Opţiunilor Tehnologice şi Ştiinţifice (STOA), a contractat un grup 
independent pentru realizarea unui studiu cuprinzător asupra implanturilor pe bază de silicon.
Studiul nu a avut în vedere numai urmărirea aspectelor ştiinţifice legate de implanturile pe 
bază de silicon, dar şi evaluarea preocupărilor şi părerilor diferitelor grupuri de interese, cu 
scopul de a furniza Parlamentului European opţiuni de politici şi opiniile lor pro şi contra.

Studiul a fost finalizat în mai 2000 şi a confirmat absenţa dovezilor ştiinţifice despre legătura 
dintre utilizarea implanturilor pe bază de silicon şi expunerea la riscuri serioase în ceea ce 
priveşte sănătatea, ca de exemplu riscul de cancer şi de boli ale ţesutului conectiv.(1). Cu toate 
acestea, în cadrul studiului s-a evidenţiat totodată că apar complicaţii locale ce constituie 
principalul motiv de îngrijorare şi că aceste preocupări sunt la fel de predominante sau mai 
mult decât cele întâlnite în cazul altor metode folosite pentru implanturi, ca de exemplu 
implanturile saline(2). Acestea au legătură, în principal, cu ruperea crustei (de exemplu 
datorită mânuirii necorespunzătoare sau a unei traume), deplasarea gelului de silicon (prin 
punctele vulnerabile intacte sau desprinse), deformarea capsulară (micşorarea ţesutului 
cicatrizat în jurul implantului, ceea ce poate produce întărirea dureroasă a sânilor sau 
deformarea aspectului) şi apariţia infecţiilor (3).
În cadrul concluziilor finale, autorii recomandă să nu se interzică utilizarea implanturilor pe 
bază de silicon mamare, dar să se adopte, în schimb, şi să se implementeze măsuri decisive 
specifice pentru creşterea şi îmbunătăţirea calităţii informaţiilor pentru pacienţi, urmărirea şi 
supravegherea, controlul şi asigurarea calităţii şi a cercetării vitale(4).

După terminarea studiului, în mai 2001(5) a fost adoptată o rezoluţie de către Parlamentul 
European, urmată fiind de Comunicarea Comisiei adoptată în Noiembrie a aceluiaşi an(6), 
care propunea control mai sever pentru implanturile mamare, noi prevederi asupra 
informaţiilor şi etichetării, conţinutul acordului pacientului informat, registrele naţionale şi 
evaluarea clinică, mecanisme întărite pentru verificarea respectării regulilor şi reconsiderarea 
standardelor europene pentru cerinţe esenţiale de siguranţă şi scheme de evaluare a 
conformităţii cu Directiva 93/43/CEE privitoare la dispozitivele medicale (7) în legătură cu 

  
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, pag. 9 şi 19.
3 Idem, Local Effects, pag. 26-30 şi 42-43.
4 Idem, Point 2. Executive Summary, pag. 9.
5 Raport asupra petiţiilor declarate admisibile privitoare la implanturile cu silicon (Petiţiile nr. 470/98 aşi 771/98). PE 
302.857, 29.5.2001. V:
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 Comunicare din partea Comisiei asupra mpsurilor comunitare şi naţionale legate de implanturile mamare., 15.11.2001, 
COM(2001)666 final. 
Vezi: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0666en01.pdf
7 Directiva Consiliului 93/42/CEE din 14 iunie 1993 privitoare la dispozitivele medicale (JO L 169, 12.7.1993, cu 
modificările ulterioare).
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implanturile mamare.
În februarie 2003, Directiva nr. 2003/12/CE a Comisiei(1) a fost adoptată, actualizând 
clasificarea implanturilor de sân de la Clasa IIb la Clasa III, cu rezultatul că se aplică cele mai 
severe cerinţe privitoare la aparatura medicală.
În vigoare, Directiva nr. 2003/12/CE consolidează măsurile de control privind calitatea şi 
siguranţa înainte ca implanturile mamare să fie plasate pe piaţa europeană.

În acelaşi timp, Serviciile Comisiei au publicat un sumar informativ din partea statelor 
membre asupra progresului în ceea ce priveşte informaţiile adecvate pentru pacient, 
încuviinţarea în cunoştinţă de cauză, publicitatea pentru implanturile mamare şi registrele 
naţionale cu numele femeilor care au apelat la implanturi mamare(2). Rezultatul general al 
raportului a fost că statele membre aveau deja politici naţionale fie instituite, fie în curs de 
aplicare.
Mai multe state au utilizat Comunicarea Comisiei pentru actualizarea sau reconsiderarea 
măsurilor politice.

În mai 2003, a fost pregătită actualizarea raportului STOA asupra "Riscurilor privind 
sănătatea cauzate de utilizarea generală a implanturilor pe bază de silicon cu atenţie 
deosebită asupra implanturile mamare", fapt ce a confirmat în totalitate constatările iniţiale 
formulate în anul 2000. Nu există dovezi clare în ceea ce priveşte creşterea mortalităţii sau 
existenţa unor boli grave, specifice, produse în urma utilizării implanturilor mamare pe bază
de silicon, iar complicaţiile chirurgicale, locale şi perioperative au rămas problema esenţială
privind siguranţa sănătăţii.(3). Raportul actualizat a evidenţiat, de asemenea, că este necesară
cercetarea ulterioară, în special cu privire la anumite descoperiri care indică un risc evident de 
cancer cranian(4), respirator (5) şi sinucidere. S-ar părea că, în noile studii, trebuie monitorizaţi 
în mod adecvat anumiţi factori ce pun semne de întrebare pentru a evalua soliditatea acestor 
descoperiri preliminare. S-a subliniat totodată că, datorită limitelor cercetărilor actuale, este 
necesar să se desfăşoare o activitate suplimentară de cercetare. 

  
1 DIRECTIVA 2003/12/CE A COMISIEI din 3 februarie 2003 de reclasificare a implanturilor mamare în cadrul 
Directivei 93/42/CEE (JO L 28, 4.2.2003). Prevederile acestei directive se aplică de la 1 septembrie 2003.

2 Document de lucru al personalului Comisiei asupra măsurilor naţionale adoptate de statele membre în legătură cu 
implanturile mamare , SEC(2003) 175, 14.2.2003. Vezi: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/medical_devices/breast_implant/sec_2003-175en.pdf

3 Raport de Actualizare (Studiu) pentru STOA “Health risks posed by silicone implants in general with special attention to 
breast implants”, Dr. L Gorgojo, Dr. J Gonzales, Ms. W Wisbaun şi Dr J Martin-Moreno, 30 May 2003.

4 In Titul IV (Resultate), punctual 1.C. (Cancer), pag 9 a raportului, se spune că “excepţiile la ratele scăzute în general (ale 
cancerului, comentariu adăugat) erau decesele cauzate de cancer la creier. Pacienţii cu implanturi mamare erau cei cu şanse 
de două ori mai crescute, din cadrul general al populaţiei, să decedeze, în comparaţie cu cei care au suferit alte intervenţii 
chirurgicale plastice. Totuşi, aceste rezultate nu erau semnificative din punct de vedere statistic”.

5 “În ceea ce priveşte alte locuri de apariţie a tumorilor, cercetătorii nu au găsit nici un risc crescut de cancer al tractului 
respirator printre pacienţii cu implanturi, comparative cu femei din populaţia în general, dar un risc statistic crescut 
semnificativ în comparaţie cu ceilalţi pacienţi care au suferit intervenţii chirurgicale plastice.”, Titlul IV (Rezultate), pct. 
1.C. (Cancer), pag. 9 a raportului
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Regimul de reglementare privind implanturile mamare

Implanturile mamare intră sub incidenţa Directivei 93/42/CEE cu privire la procedurile
medicale modificate prin Directivele nr 98/79/CE (1), 2000/70/CE (2), 2001/104/CE (3), 
2003/12/CE (4), 2003/32 (5), şi Regulamentul (CE) Nr 1882/2003 (6) (denumită în continuare 
directiva). 

Directiva defineşte patru clase de proceduri medicale (I, IIa, IIb, şi III), care determină 
diversele proceduri de evaluare a conformităţii ce urmează a fi respectate.
Din 2003, drept consecinţă a răspunsului Comisiei la recomandările Parlamentului European 
pentru creşterea siguranţei în ceea ce priveşte implanturile mamare, acestea din urmă au fost 
reclasificate, prin derogare de la regulile de clasificare aşa cum sunt instituite în Anexa IX la 
Directiva 93/43/CEE din clasa IIb în clasa III şi expuse la cele mai riguroase cerinţe aplicabile 
procedurilor medicale înainte de a fi plasate pe pieţele europene.

Directiva defineşte cerinţele esenţiale, sub aspectul executării şi siguranţei, pe care trebuie să 
le îndeplinească procedurile medicale pentru a asigura un nivel ridicat în ceea ce priveşte 
protecţia sănătăţii. Conformitatea cu cerinţele esenţiale poate fi demonstrată prin respectarea 
standardelor armonizate, ce conţin specificaţii tehnice în vederea respectării cerinţelor 
esenţiale. Pentru a se adresa preocupărilor identificate de către Parlamentul European, 
Comisia a emis un mandat pentru noile standarde armonizate, în mod specific cu privire la 
implanturile mamare. Se aşteaptă ca aceste standarde să fie finalizate de către CEN în luna 
decembrie 2007. După adoptare, vor fi imediat publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene pentru a permite folosirea lor de către producători la proiectarea şi fabricarea
implanturilor mamare.

În plus, pentru a asigura aplicarea integrală a recomandărilor Parlamentului European, în 
cadrul Comunicării Comisiei au fost identificate diverse măsuri suplimentare, atât la nivel 
comunitar cât şi la nivel naţional. Cu privire la măsurile comunitare, Comisia a explicat 
modul în care vor fi înţelese de către producător cerinţele esenţiale ale Directivei privitoare la 
implanturile mamare, inclusiv prevederile asupra evaluării conformităţii, evaluării clinice, 
informării şi etichetării, şi supravegherii după plasarea produselor pe piaţă. Cu privire la 
măsurile ce se aplică la nivel naţional, acestea au avut drept scop suplimentarea cadrului de 
reglementare existent pentru asigurarea celor mai bune garanţii în ceea ce priveşte protecţia 
sănătăţii. În acest context, Comisia a recomandat statelor membre să elaboreze informaţii 
suplimentare adresate femeilor care să le permită să ia decizii documentate pe baza unor 
informaţii mult mai detaliate, în deplină cunoaştere a riscurilor potenţiale şi a beneficiilor 
implanturilor mamare. În cele din urmă, Comisia a propus statelor membre să instituie un 
registru naţional pentru implanturi care să constituie baza pentru detectarea şi cercetarea pe 
perioade îndelungate a procedurilor medicale de acest gen.

  
1 JO L 331, 7.12.1998.
2 JO L 313, 13.12.2000.
3 JO L 6, 10.1.2002.
4 JO L 284, 31.10.2003.
5 JO L 105, 26.4.2003.
6 JO L 284, 31.10.2003.
7 Comunicarea din partea Comisiei datată 15.11.2001 asupra măsurilor comunitare şi naţionale în legătură cu implanturile 
mamare (vezi nota de subsol nr. 4)
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A urmat un studiu efectuat de către Comisie în 2003 care a arătat că statele membre fie aveau 
politici naţionale relevante în vigoare, fie se aflau în plin proces de aplicare a acestora.

Poziţia cu privire la petiţia nr. 631/2004

Comisia recunoaşte importanţa care trebuie acordată verificării continue a datelor ştiinţifice 
pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor asupra calităţii şi siguranţei utilizării implanturilor mamare
pe bază de silicon şi pentru o mai bună înţelegere a efectelor asupra sănătăţii pe termen scurt 
şi pe termen lung.

Comisia doreşte să abordeze problemele ridicate în petiţia nr. 631/2004 şi să împărtăşească 
opiniile Parlamentului European.

Petiţia nr. 631/2004 prezintă mai multe probleme care pot fi divizate, în general, în două 
grupe: acelea care se referă la siguranţă şi acelea care se referă la informaţii insuficiente.
Primele par să susţină apelul pentru un moratoriu asupra implanturilor mamare pe bază de 
silicon, în timp ce ultimele solicită îmbunătăţirea colectării informaţiilor şi disponibilităţii 
acestora.

Argumentele invocate de către petiţionar au fost supuse unei analize curpinzătoare efectuate 
de către Comisie pentru a stabili dacă apelul este întemeiat sau nu. Constatările acestor analize 
sunt prezentate mai jos.

Siguranţa implanturilor mamare

În opinia petiţionarului, implanturile mamare pe bază de silicon nu sunt sigure şi, prin urmare, 
trebuie supuse unui moratoriu. Lipsa siguranţei este evidenţiată de complicaţiile locale, 
procentul crescut de ruptură, scurgerea siliconului şi a platinei şi efectele necunoscute pe 
termen lung asupra sănătăţii pacientului.

Problemele menţionate mai sus în legătură cu complicaţiile locale, rupturi sau scurgeri au fost 
luate propriu-zis în considerare în mod detaliat în raportul ştiinţific al STOA elaborat pentru 
Parlamentul European în luna mai 2000. După examinarea completă a acestor probleme, nici 
autorii raportului, nici Parlamentul European şi nici Comisia nu au propus interzicerea 
implanturilor mamare. În schimb, s-a recomandat adoptarea de măsuri specifice pentru ca 
implanturile să îndeplinească cele mai înalte standarde posibile de siguranţă şi calitate.

Punerea în aplicare a măsurilor specifice, care au fost identificate ulterior de către Parlamentul 
European şi Comisie, se află momentan în aşteptare. Re-clasificarea implanturilor mamare din 
clasa IIb în clasa III, fapt ce le supune celor mai riguroase cerinţe, a intrat în vigoare din 
septembrie 2003, iar adoptarea de către CEN a noilor standarde care vor defini cerinţele
suplimentare privind testarea pentru îmbunătăţirea siguranţei utilizării implanturilor mamare
va avea loc înainte de decembrie 2007.

Standardele se vor adresa aspectelor identificate în cadrul Comunicării Comisiei din 2001, ca 
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de exemplu, necesitatea unor proceduri pentru determinarea rezistenţei învelişului la 
abraziune şi eventuala ruptură, problemele legate de deplasarea potenţială a umpluturii 
(difuzarea moleculelor compuse din lichid prin învelişul intact) şi informaţiile care vor fi 
furnizate pacienţilor. Trebuie subliniat că aceste două seturi de măsuri (re-clasificarea şi noile 
standarde) se vor completa unul pe celălalt sub aspectul garantării unei calităţi şi siguranţe 
mai ridicate cu privire la implanturile mamare.

În ceea ce priveşte scurgerea de platină din implanturile pe bază de silicon, impactul acestei 
substanţe asupra sănătăţii nu a fost luat în considerare în cadrul raportului STOA.

Datele asupra scurgerilor de platină din implanturile cu silicon pe care este fondată petiţia, 
provin din articolele ştiinţifice publicate în anul 2003 şi 2004. Articolul publicat în anul 2003 
demonstrează existenţa unor scurgeri de platină din implanturile mamare pe bază de silicon 
care erau intacte. Cu toate acestea, autorii au concluzionat că „deşi siloxanul şi platina sunt 
indicatori buni pentru implanturile defecte, aceasta nu demonstrează că sunt cauza 
problemelor de sănătate la femeile cu implanturi"(1) Autorii articolului din anul 2004(2) şi-au 
reactualizat evaluarea datelor asupra scurgerilor de platină în 2006, declarând că acest articol 
din 2006 “ este cel mai cuprinzător raport, în acest moment, care arată că femeile supuse 
implanturilor cu silicon au nivele de platină (Pt) care depăşesc cele ale populaţiei în general 
şi sunt primele care arată Pt în diverse stări de oxidare prezente în probe luate de la femeile 
expuse.”(3)
Petiţionarul a menţionat de asemenea că platina ionizată este un produs toxic pentru aparatul 
respirator, neurologic, pentru sistemul imunitar şi pentru organele de simţ.

În vederea unui eventual impact advers al platinei asupra sănătăţii, Comisia va analiza 
minuţios datele ştiinţifice disponibile cu referire la platina din implanturile pe bază de silicon 
pentru a determina dacă se compromite sau nu siguranţa şi sănătatea pacienţilor. Comisia va 
atrage atenţia autorităţilor naţionale competente din statele membre asupra acestei probleme.
Acestea trebuie să informeze ulterior organismele lor care sunt responsabile cu evaluarea 

conformităţii producătorilor în ceea ce priveşte cerinţele de siguranţă în baza Directivei 
93/42/CEE.

În acest context, trebuie repetat că punctul 7.1, Secţiunea II (Cerinţe cu privire la proiectare şi 
construcţie) din Anexa I (Cerinţe fundamentale) din cadrul Directivei nr. 93/43/CEE îi obligă 
în mod clar pe producătorii de instrumente medicale să aibă în vedere materialele folosite, în 
special în ceea ce priveşte toxicitatea, şi compatibilitatea dintre materialul folosit şi părţile 
externe şi interne ale corpului uman. Pentru a îndeplini aceste cerinţe, producătorul nu trebuie 

  
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 (articol 
citat în petiţie, dar care nu a fost prezentat), şi “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 aprilie 2006 (vezi: 
http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/ancham/asap/pdf/ac0514016.pdf). Acest articol nu a fost adus de petiţionar.



CM\650246RO.doc 7/9 PE 384.354v02-00

Traducere externă

RO

să neglijeze orice date ştiinţifice asupra riscurilor de scurgere a platinei la implanturile 
mamare.

Cu toate acestea, trebuie subliniat cu această ocazie că Directiva nr. 93/42/CEE care se aplică 
la implanturile mamare, admite că există întotdeauna riscul unor efecte secundare la folosirea 
unor proceduri medicale. Cu toate acestea, producătorul trebuie să efectueze o analiză proprie 
asupra riscurilor şi beneficiilor şi orice efect secundar nedorit care poate fi asociat cu 
utilizarea implanturilor mamare poate fi, prin urmare, justificabil, cu condiţia să fie un risc 
acceptabil atunci când este pus în balanţă cu beneficiile şi un asemenea risc să fie compatibil 
cu un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii şi siguranţei(1).

Pentru a concluziona, preocuparea petiţionarului în legătură cu siguranţa utilizării 
implanturilor cu silicon mamare a fost deja abordată prin măsurile existente şi cele noi de 
îmbunătăţire a calităţii şi siguranţei implanturilor mamare. Noile măsuri, care au fost 
recomandate de Parlamentul European şi executate de Comisie şi statele membre trebuie să 
fie pe deplin active până la sfârşitul anului 2007.

Comisia este, prin urmare, de părere că impunerea unui moratoriu pentru implanturile pe bază 
de silicon mamare nu ar fi concludentă în această fază. Cu toate acestea, se vor lua măsurile 
necesare în cazul în care analiza datelor disponibile asupra scurgerilor de platină de la 
implanturile mamare dovedesc necesitatea acestui aspect solicitat pentru siguranţa pacienţilor.

Informaţii insuficiente asupra implanturilor mamare pe bază de silicon

Petiţionarul susţine că trebuie îmbunătăţite procedurile de adunare a informaţiilor asupra 
implanturilor mamare pe bază de silicon, şi disponibilitatea acestora către pacienţi. În special, 
petiţionarul critică absenţa înregistrării complicaţiilor legate de folosirea implanturilor 
mamare, lipsa datelor la sfârşitul evaluărilor clinice ale implanturilor de sâni şi lipsa 
informaţiilor independente asupra complicaţiilor locale şi riscurile de boli sistematice pentru 
pacienţii cărora le-au fost implantate asemenea dispozitive. Petiţionarul reclamă totodată 
necesitatea unei baze de cercetare interdisciplinară pentru experţi.

Necesitatea colectării de informaţii actualizate asupra implanturilor mamare şi necesitatea 
furnizării informaţiilor adecvate către pacienţi au fost considerate cruciale de către 
Parlamentul European şi de către Comisie în procesul de îmbunătăţire a cunoştinţelor 
ştiinţifice şi pregătirii pacientului.

În vederea celor mai sus menţionate, Parlamentul European şi Comisia au sugerat ca statele 
membre să instituie registre naţionale pentru implanturi unde pot fi înregistrate complicaţiile 
şi care să constituie baza pentru detectarea şi cercetarea pe perioade îndelungate a 
implanturilor mamare.

În ceea ce priveşte înregistrarea datelor ştiinţifice în urma evaluărilor clinice finalizate, acest 
aspect se discută în prezent în cadrul Consiliului şi Parlamentului European în contextul 

  
1 Pct. 1.1, Secţiunea I (Cerinţe generale) în Anexa I (Cerinţe esenţiale) a Directivei 93/42/CEE.
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propunerii actuale a Comsiei de revizuire a Directivei nr. 93/42/CEE.

Statele membre au fost, de asemenea, sfătuite de Comisie să furnizeze anticipat informaţii
pacienţilor pentru a îmbunătăţi calitatea acestora şi protecţia sănătăţii; informaţii asupra 
implanturilor propriu-zise, operaţiei, efectelor secundare posibile, contraindicaţiilor, 
monitorizarea post-operatorie, detalii de contactare şi informaţii de natură generală trebuie 
asigurate pentru toată lumea. Anumite informaţii auxiliare şi cerinţe privind etichetarea vor fi 
incluse, de asemenea, în cadrul noilor standarde armonizate pentru implanturile mamare.

Măsurile care au fost recomandate de Comisie pentru a fi respectate la nivel naţional, se aflau 
deja în curs de aplicare de către statele membre în anul 2003. Cu toate acestea, Comisia va 
continua să monitorizeze dacă punerea în aplicare a politicilor naţionale corespunzătoare a 
fost realizată sau nu, în special în noile state membre, care nu au participat la primul studiu
efectuat în anul 2003.

Comisia a lansat recent un Portal al UE cu privire la sănătate care furnizează informaţii asupra 
tuturor activităţilor legate de sănătate la nivelul UE şi care are legătură cu siturile web ale 
statelor membre şi cu organizaţiile neguvernamentale implicate.

Prin urmare, trebuie să concluzionăm că s-au luat deja măsurile adecvate pentru eliminarea 
deficienţelor referitoare la colectarea insuficientă şi asigurarea informaţiilor asupra 
implanturilor mamare, inclusiv acelea solicitate de către petiţionar.

Concluzii.

Cu excepţia problemei privind platina, toate celelalte preocupări privind siguranţa ridicate de 
către petiţionar în favoarea unui moratoriu pentru implanturile mamare pe bază de silicon erau 
cunoscute Parlamentului European şi Comisiei din anul 2000 şi 
s-au luat deja măsurile de contracarare adecvate.

Re-clasificarea implanturilor mamare din clasa IIb în clasa III, prin supunerea acestora la 
cerinţele cele mai riguroase, a intrat în vigoare din luna septembrie 2003, în timp ce adoptarea 
de către CEN a noilor standarde care vor defini cerinţele suplimentare privind testarea pentru 
îmbunătăţirea siguranţei implanturilor mamare, trebuie îndeplinită până în decembrie 2007. 
Trebuie să subliniem că aceste două seturi de măsuri (re-clasificarea şi noile standarde) se vor 
completa reciproc sub aspectul garantării calităţii şi siguranţei mai ridicate în ceea ce priveşte 
implanturile mamare.

Având în vedere cele mai sus menţionate, Comisia este de părere că impunerea unui 
moratoriu pentru implanturile pe bază de silicon mamare nu ar fi concludentă în această fază.
Cu toate acestea, Comisia va verifica datele ştiinţifice disponibile cu privire la platina din 
implanturile mamare şi va lua toate măsurile necesare şi adecvate dacă siguranţa pacienţilor o 
solicită.

În ceea ce priveşte cererea pentru îmbunătăţirea colectării şi asigurării de informaţii, toate 
măsurile relevante ce abordau deficienţele menţionate de către petiţionar au fost deja 
identificate şi recomandate de statele membre pentru aplicare încă din anul 2001. Cu toate 
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acestea, Comisia va continua să monitorizeze dacă punerea în aplicare a politicilor naţionale 
adecvate a fost realizată sau nu.


