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Θέμα: Αναφορά 1039/2008, του Stephan Nuding, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ευρωπαϊκό κανονισμό για τα θύματα της υπόθεσης Contergan

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι θύμα του φαρμάκου Contergan (θαλιδομίδη). Υποστηρίζει ότι η 
αποζημίωση που καταβλήθηκε στα θύματα του Contergan στη Γερμανία ήταν πολύ 
χαμηλότερη από αυτήν που καταβλήθηκε π.χ. στη Σουηδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Αναφέρει ακόμη ότι το 1972 τα θύματα στερήθηκαν το δικαίωμα να διεκδικήσουν ξανά στο 
μέλλον αποζημίωση από τη φαρμακευτική εταιρεία Chemie Grünenthal, που εδρεύει στο 
Stolberg. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει εάν οι διαφορές 
στις αποζημιώσεις και η άρνηση του δικαιώματος προσφυγής στα θύματα του Contergan 
συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Δεκεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η θαλιδομίδη, 2- (2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindole-1,3-dione), είναι παράγωγο γλουταμινικού
οξέος που διατέθηκε για πρώτη φορά στην αγορά το 1956 ως ηρεμιστικό και αντιεμετικό 
φάρμακο από την εταιρεία Grunenthal.  Αποσύρθηκε από την αγορά παγκοσμίως το 1961 
όταν διαπιστώθηκε ότι, σε περίπτωση που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
είναι παράγοντας τερατογένεσης που προκαλεί φωκομελία. Εκτός από τη φωκομελία, η 
θαλιδομίδη επίσης προκαλούσε ανωμαλίες σε αυτιά και μάτια, δυσμορφίες στα εσωτερικά 
όργανα και νευρολογικές βλάβες, όταν λαμβανόταν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
Εκτιμάται ότι ο αριθμός των παιδιών που γεννήθηκαν με συγγενείς ανωμαλίες εξαιτίας της 
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θαλιδομίδης κυμαίνεται από 10 000 έως 12 000.

Την εποχή που διατέθηκε στην αγορά η θαλιδομίδη, η κοινοτική νομοθεσία δεν προέβλεπε 
κανόνες σχετικά με επιστημονική απαίτηση να διερευνώνται οι επιπτώσεις τερατογένεσης 
(πρόκληση ανωμαλιών) όταν η υπό διερεύνηση ουσία είχε χορηγηθεί στη γυναίκα κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επί του παρόντος, η οδηγία 2001/83/EΚ περί κοινοτικού κώδικος 
για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση ορίζει ρητά ότι με σκοπό να ληφθεί 
άδεια κυκλοφορίας στην αγορά για προϊόν που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση, πρέπει να 
υποβληθεί φάκελος αίτησης ο οποίος να περιέχει εκθέσεις μελετών επί της εμβρυακής και 
μεταγεννητικής ανάπτυξης. 

Είναι προφανές ότι η δράση της Κοινότητας στον τομέα των φαρμάκων είναι δράση 
βασιζόμενη στην πρόληψη και την προφύλαξη. Το σύστημα των αδειών κυκλοφορίας 
φαρμάκων στην αγορά τα υποβάλει σε πολύ αυστηρές δοκιμές. Συγκεκριμένα, η καταστροφή 
που προκλήθηκε από τη θαλιδομίδη ήταν εκείνη που οδήγησε στην ανάπτυξη των σύγχρονων 
κανονιστικών ρυθμίσεων για τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
άδεια κυκλοφορίας στην αγορά, καθώς και της φαρμακοεπαγρύπνησης. Ακόμη και μετά τη 
χορήγηση αδειών κυκλοφορίας στην αγορά, το σύστημα της φαρμακοεπαγρύπνησης, το 
οποίο σχετίζεται με την παρακολούθηση των παρενεργειών μετά την άδεια κυκλοφορίας, 
επεκτείνει τις διασφαλίσεις που παρέχονται σε ευρωπαίους πολίτες. Η φαρμακοεπαγρύπνηση 
περιλαμβάνει δραστηριότητες σχετικά με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την κατανόηση και 
την πρόληψη των παρενεργειών φαρμάκων και περιλαμβάνει: συλλογή και διαχείριση 
δεδομένων σχετικών με την ασφάλεια των φαρμάκων, έλεγχο των δεδομένων για την 
ανίχνευση «ενδείξεων» (τυχόν νέα ή μεταβαλλόμενα θέματα ασφαλείας), αξιολόγηση των 
δεδομένων και λήψη αποφάσεων σε σχέση με θέματα ασφαλείας, ενέργειες για την 
προστασία της δημόσιας υγείας.

Ενώ η Επιτροπή συμπονά βέβαια τα θύματα καταστροφικών παρενεργειών φαρμάκων, το 
θέμα της αποζημίωσής τους δεν συνιστά ουσιαστικά θέμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του κοινοτικού δικαίου, όπως σημειώθηκε στις απαντήσεις της Επιτροπής σε πολλές άλλες 
αναφορές που ζητούσαν αποζημιώσεις, σε άλλους τομείς. Τα συστήματα αποζημίωσης είναι 
βαθιά ενσωματωμένα στην έννομη τάξη των κρατών μελών και την απονομή δικαιοσύνης 
από μέρους τους, και η Επιτροπή δεν προτίθεται να επιδιώξει να αναλάβει αρμοδιότητα 
νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα, όπου οι πρακτικές των κρατών μελών μπορούν να 
διαφέρουν σημαντικά. Πράγματι είναι πιθανό, αν ένα κράτος μέλος χρησιμοποιεί ή 
χρησιμοποιούσε σύστημα ενόρκων για τη διευθέτηση αξιώσεων αποζημίωσης, να προκύψουν 
τεράστιες διαφορές στην επιδίκαση αποζημιώσεων.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει δεκτό το αίτημα του 
αναφέροντος να κινήσει εκ νέου το θέμα της αποζημίωσής του.
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