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Vprašanje za ustni odgovor O-000035/2016 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Françoise Grossetête, Mairead McGuinness, Esteban González Pons 
v imenu skupine PPE 

Matthias Groote, Pavel Poc, Nicola Caputo, Soledad Cabezón Ruiz 
v imenu skupine S&D 

Julie Girling, Bolesław G. Piecha 
v imenu skupine ECR 

Gerben-Jan Gerbrandy, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Beatriz Becerra Basterrechea 
v imenu skupine 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 imenu skupine GUE/NGL 

Bas Eickhout, Jill Evans 
v imenu skupine 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 imenu skupine EFDD 

Zadeva: Talidomid 

Komisija je leta 2015 proslavila 50. obletnico prve farmacevtske zakonodaje za zagotavljanje varnosti 
zdravil v Evropi. Tragedija s talidomidom je bila eden glavnih razlogov za vzpostavitev farmacevtske 
zakonodaje EU, ki se vse odtlej izboljšuje, da bi z njo zagotovili visok standard kakovosti in varnosti 
zdravil, ki se dajejo na trg. Pravo EU na področju zdravil je zato v Evropi neločljivo povezano s to 
tragedijo.  

Talidomid se je uporabljal kot zdravilo za lajšanje jutranje slabosti pri nosečnicah, pa tudi za 
zdravljenje glavobolov, nespečnosti in prehladov ob koncu 50. in v začetku 60. let 20. stoletja. Ta vrsta 
zdravljenja je bila več let na trgu v različnih evropskih državah, izkazalo pa se je, da ima za nosečnice 
hude stranske učinke, saj so se rojevali otroci s prirojenimi okvarami. Tragedija je prizadela več držav 
članic EU, kjer poskušajo žrtve še vedno najti rešitev, ki jim bo omogočila kritje stroškov, nastalih 
zaradi njihovega zdravstvenega in telesnega stanja, ki se z leti slabša.  

Ali lahko Komisija glede na navedeno podrobno predstavi, katere ukrepe na ravni EU je že sprejela in 
katere še bo, da bi žrtvam talidomida in njihovim družinam zagotovila učinkovito podporo in pomoč? 
Ali Komisija meni, da bi zato, ker se je talidomid predpisoval v več evropskih državah, moral obstajati 
okvirni protokol na evropski ravni, na podlagi katerega bi vsi evropski državljani, ki jih je prizadel 
talidomid, prejeli podobno odškodnino, ne glede na to, iz katere države članice so? 
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