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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1039/2008, внесена от Stephan Nuding, с германско гражданство, 
относно европейски регламент за жертвите в делото „Contergan“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е жертва на лекарството „Contergan“ (талидомид). Той 
твърди, че компенсацията, платена на жертвите на „Contergan“ в Германия, е много по-
ниска от тази например в Швеция или Обединеното кралство. Освен това, той твърди, 
че през 1972 г. жертвите са били лишени от правото някога отново да поискат 
компенсация от фармацевтичната компания „Chemie Grünenthal“ в Щолберг. 
Вносителят на петицията моли Европейския парламент да проучи дали различията в 
компенсацията и отказа за законно обезщетение на жертвите на „Contergan“ са 
съвместими с европейското законодателство и правата на човека.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Талидомид, 2- (2,6-диоксо-3-пиперидил)изоиндол-1,3-дион), е производно на 
глутаминовата киселина, първоначално пуснато на пазара през 1956 г. като лекарствено 
средство със седативно действие и против гадене от „Grunenthal“. През 1961 г. е 
изтеглено от пазара по целия свят, след като става ясно, че ако се приема по време на 
бременност, то има тератогенен ефект и причинява фокомелия. Освен фокомелия, 
талидомидът причинява и увреждания на слуха и зрението, деформация на вътрешните 
органи и увреждания на нервната система, когато се приема по време на бременност. 
Установено е, че приблизително между 10 000 и 12 000 деца са били родени с вродени 
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увреждания, причинени от талидомид.

По времето, когато талидомидът е бил пуснат на пазара, законодателството на 
Общността не е съдържало правила за научни изисквания за изследване на 
тератогенните ефекти (предизвикващи увреждания), при предписване на изследваното
вещество на бременни жени. В момента, Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба ясно 
постановява, че за получаването на разрешително за пускане на пазара на лекарствен 
продукт за хуманна употреба, трябва да бъде представена документация за 
кандидатстване, съдържаща клинични изследвания за развитието на зародиша и плода
и за постнаталното развитие.

Очевидно е, че дейностите на Общността в областта на лекарствените продукти се 
основават на превенция и вземане на предпазни мерки. Системата за издаване на 
разрешителни за пускане на пазара на лекарствени продукти изисква те да бъдат 
подложени на обстойни клинични изпитания. По-специално, свързаните с употребата 
на талидомид нещастни случаи доведоха до създаването на съвременните разпоредби 
относно лекарствата, включително изискванията за издаване на разрешителни за 
пускане на пазара, както и до фармакологичната бдителност. Дори след издаването на 
разрешителни за пускане на пазара, системата за фармакологична бдителност, която е 
свързана с контрол на неблагоприятните реакции от лекарствените продукти след 
издаването на разрешителни за пускане на пазара, увеличава гаранциите за безопасност
за европейските граждани. Фармакологичната бдителност включва дейности, свързани 
с откриването, оценяването, разбирането и предпазването от неблагоприятни
лекарствени реакции и се състои от: събиране и управление на данни относно 
безопасността на лекарствените продукти, внимателно изследване на данните за 
откриване на „сигнали“ (нови факти или промени в установените факти относно 
безопасността), оценка на данните и вземане на решения относно безопасността, в 
полза на общественото здраве.

Въпреки че Комисията съчувства силно на жертвите на ужасяващите странични 
действия на лекарствените продукти, въпросът за тяхното обезщетяване не попада в 
обхвата на правото на Общността, както е отбелязано в отговорите на Комисията на 
много други петиции, изискващи обезщетения в други сфери. Схемите за обезщетяване 
са дълбоко залегнали в правната система на държавите-членки и техните съдебни 
системи и Комисията не предлага търсенето на компетентност за създаване на 
законодателство в област, в която практиките на отделните държави-членки се 
различават значително. Действително е почти неизбежно да се получат огромни 
разминавания в присъдените суми, ако дадена държава-членка прибягва или е 
прибягвала до използването на съдебни заседатели при решаването на исковете за 
обезщетения.

Заключение

Комисията не счита, че Европейският парламент може да изпълни искането на 
вносителя за повторно разглеждане на въпроса относно неговото обезщетение.
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