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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1039/2008 af Stephan Nuding, tysk statsborger, om en europæisk 
ordning for ofre for Conterganaffæren

1. Sammendrag

Andrageren er offer for midlet Contergan (thalidomid). Han anfører, at skadeserstatningerne 
til Conterganofre i Tyskland er meget lavere end f.eks. i Sverige eller Storbritannien. Ifølge 
ham blev ofrene i 1972 frataget muligheden for også at gøre krav på skadeserstatning 
gældende over for firmaet Chemie Grünenthal/Stolberg. Andrageren anmoder Europa-
Parlamentet om at undersøge, hvorvidt forskellene i skadeserstatning til og afslutningen af de 
retlige muligheder for Conterganofre er forenelig med europæisk ret og 
menneskerettighederne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. december 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Thalidomid, 2- (2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindol-1,3-dion), er et glutaminsyrederivat, der blev 
markedsført første gang i 1956 af Grünenthal som et beroligende middel og middel mod 
kvalme. I 1961 blev det trukket tilbage fra markedet på verdensplan, da det blev konstateret, 
at det forårsagede fosterskader i form af fokomeli, hvis gravide anvendte præparatet.  Ud over 
fokomeli forårsagede thalidomid ligeledes øre- og øjendefekter, misdannelse af indre organer 
og neurologiske skader, hvis gravide anvendte præparatet. Det anslås, at 10.000-12.000 børn 
blev født med medfødte defekter som følge af thalidomid.

På det tidspunkt, hvor thalidomid kom på markedet, indeholdt fællesskabslovgivningen ingen 
bestemmelser om videnskabelige krav om undersøgelse af de fosterskadende virkninger (de 
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virkninger, der forårsagede defekterne) for stoffer, der blev undersøgt, og som var blevet givet 
til gravide kvinder. I dag fastslås det udtrykkeligt i direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler, at ansøgninger om en 
markedsføringstilladelse til et humanmedicinsk lægemiddel skal vedlægges bemærkninger 
med undersøgelsesrapporter om fostrets udvikling, fødslen og den postnatale udvikling.

Det fremgår tydeligt, at Fællesskabets indsats inden for lægemiddelområdet er baseret på 
princippet om forebyggelse og forsigtighed. Ordningen med markedsføringstilladelser til 
lægemidler indebærer, at lægemidlerne underkastes meget strenge test. Det var især 
thalidomid-katastrofen, der gav anledning til nutidens lovgivning om lægemidler, herunder 
kravet om en markedsføringstilladelse samt lægemiddelovervågning. Selv om der er udstedt 
en markedsføringstilladelse, medfører lægemiddelovervågningsordningen, der omhandler 
overvågning af negative reaktioner efter udstedelsen af tilladelser, en udvidet beskyttelse af de 
europæiske borgere. Lægemiddelovervågning omfatter aktiviteter vedrørende detektion,
vurdering, forståelse og forebyggelse af negative virkninger af lægemidler og indebærer
følgende: indsamling og forvaltning af oplysninger om lægemiddelsikkerhed, granskning af 
oplysningerne med henblik på at opfange "signaler" (eventuelle nye eller ændrede 
sikkerhedsforhold), vurdering af oplysningerne og beslutningstagning med hensyn til 
sikkerhedsforhold for at beskytte folkesundheden.

Kommissionen har naturligvis stor medfølelse med ofrene for katastrofale bivirkninger af 
lægemidler, men faktisk henhører spørgsmålet om skadeserstatning ikke under 
fællesskabslovgivningens anvendelsesområde, som det fremgår af Kommissionens svar til 
mange andre andragere, der kræver skadeserstatning inden for andre områder.
Skadeserstatningsordninger er dybt forankret i medlemsstaternes retsorden og i deres 
forvaltning af retsvæsenet, og Kommissionen har ikke til hensigt at søge om beføjelse til at 
lovgive inden for dette område, hvor medlemsstaternes praksis kan variere i væsentlig grad.
Der kan faktisk ske det, at hvis en medlemsstat anvender eller anvendte en juryordning i 
forbindelse med afgørelse af erstatningssager, vil der næsten uundgåeligt forekomme enorme 
forskelle mellem erstatningsudbetalinger.  

Konklusion

Kommissionen mener ikke, at Europa-Parlamentet kan imødekomme andragerens anmodning 
om at genåbne hans skadeserstatningssag."
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