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Otázka na ústne zodpovedanie O-000035/2016 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 

Françoise Grossetête, Mairead McGuinness, Esteban González Pons 
v mene skupiny PPE 

Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz 
v mene skupiny S&D 

Julie Girling, Bolesław G. Piecha 
v mene skupiny ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea 
v mene skupiny ALDE 

Kateřina Konečná, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Estefanía Torres Martínez, Lynn Boylan, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Fabio 

De Masi, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Patrick Le 

Hyaric, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 
v mene skupiny GUE/NGL 

Bas Eickhout, Jill Evans 
v mene skupiny Verts/ALE 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, David Borrelli, Marco Zullo, Rosa D'Amato, 

Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas, 

Peter Lundgren, Tim Aker, William (The Earl of) Dartmouth, John Stuart Agnew 
v mene skupiny EFDD 

Vec: Talidomid 

V roku 2015 Komisia oslávila 50. výročie prvého právneho predpisu v oblasti farmaceutických 
výrobkov v Európe, ktorého cieľom bolo zaručiť bezpečnosť liekov. Talidomidová tragédia bola jedným 
z hlavných dôvodov zavedenia právnych predpisov EÚ v oblasti farmaceutických výrobkov, ktoré sa 
odvtedy neustále zlepšujú, aby sa zabezpečilo, že lieky, ktoré sa uvádzajú na trh, sú v súlade s 
prísnymi normami kvality a bezpečnosti. Právo EÚ v oblasti liekov v Európe je teda vo svojej podstate 
prepojené s touto tragédiou.  

Talidomid sa koncom päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia používal ako 
liek na zmiernenie rannej nevoľnosti tehotných žien, ako aj na liečbu bolestí hlavy, nespavosti a 
prechladnutia. Tento liek sa niekoľko rokov predával v rôznych európskych krajinách a mal vážne 
vedľajšie účinky na tehotné ženy, ktorým sa narodili deti s telesnými deformáciami. Táto tragédia sa 
dotkla viacerých krajín EÚ, v ktorých sa obete stále snažia nájsť riešenie, ako pokryť náklady spojené 
s ich zdravotným a fyzickým stavom, ktorý sa priebehu rokov zhoršuje.  

Môže Komisia v tejto súvislosti láskavo ozrejmiť, ktoré opatrenia boli a budú prijaté na úrovni EÚ s 
cieľom poskytnúť obetiam Talidomidu a ich rodinným príslušníkom účinnú podporu a pomoc? Keďže 
Talidomid sa predpisoval v niekoľkých európskych krajinách, domnieva sa Komisia, že by mal na 
európskej úrovni existovať rámcový protokol, ktorý by všetkým Talidomidom poškodeným občanom 
Európy zaručoval podobnú náhradu bez ohľadu na to, z ktorého členského štátu pochádzajú?  

Predložené: 29.2.2016 
Postúpené: 2.3.2016 
Termín na zodpovedanie: 9.3.2016 


