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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1039/2008, Stephan Nuding, Saksan kansalainen, Euroopan 
yhteisön Contergan-tapauksen uhreja koskevista säädöksistä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on Contergan-nimisen lääkeaineen (talidomidi) uhri. Hänen mukaansa 
Conterganin uhreille Saksassa maksetut korvaukset olivat huomattavasti alhaisempia kuin 
esimerkiksi Ruotsissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa maksetut. Hän toteaa myös, että 
vuoden 1972 uhreilta kiellettiin oikeus vaatia koskaan enää korvauksia Stolbergissa toimivalta 
Chemie Grünenthal -lääkeyritykseltä. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia 
tutkimaan, ovatko korvausten eri tasot ja oikeustoimien kieltäminen Conterganin uhreilta 
Euroopan lainsäädännön ja ihmisoikeuksien mukaisia. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 12. joulukuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009.

Thalidomide 2- (2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindole-1,3-dione) on glutamiinihappojohdannainen, 
jota Grunenthal markkinoi aluksi vuonna 1956 rauhoittavana ja pahoinvointia hillitsevänä 
lääkkeenä. Lääke vedettiin markkinoilta maailmanlaajuisesti vuonna 1961, kun huomattiin, 
että raskauden aikana nautittuna lääke aiheutti epämuodostuneisuutta, tarkemmin sanottuna 
hyljeraajaisuutta. Hyljeraajaisuuden lisäksi talidomidi aiheutti myös korva- ja silmävikoja, 
sisäisiä epämuodostumia elimiin ja neurologisia haittoja, kun lääkettä käytettiin raskauden 
aikana. Arvioidaan, että talidomidin vaikutuksesta 10 000–12 000 lapsella oli syntyessään 
parantumattomia vikoja.
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Talidomidin tullessa markkinoille yhteisön lainsäädäntö ei sisältänyt sääntöjä 
epämuodostumien aiheutumiseen liittyvistä tieteellisistä tutkimusvaatimuksista, kun 
tutkimuksen alaisena olevaa lääkeainetta määrättiin raskaana oleville naisille. Nykyisin
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetussa direktiivissä 
2001/83/EY todetaan yksitulkintaisesti, että ihmisten käyttämän lääkeaineen myyntiluvan 
saaminen edellyttää, että myyntiluvan hakemusasiakirjat sisältävät raportteja sikiöaikaisesta ja 
synnytyksen jälkeisestä kehityksestä. 

On ilmeistä, että yhteisön toimet lääkealalla perustuvat ehkäisyyn ja varotoimenpiteisiin. 
Lääkkeiden myyntilupajärjestelmä asettaa lääkkeet erittäin tiukan testauksen alaisiksi. Etenkin 
talidomidivahingot johtivat nykyaikaiseen lääkesääntelyyn, johon sisältyvät niin 
myyntilupavaatimukset kuin lääkevalvonta. Lääkevalvonta valvoo haitallisia vaikutuksia 
myyntiluvan myöntämisen jälkeen. Lääkevalvonta siis suojaa Euroopan kansalaisia laajasti 
vielä myyntiluvan myöntämisen jälkeenkin. Lääkevalvontaan lukeutuu toimia, jotka liittyvät 
lääkkeiden haitallisten vaikutusten tunnistamiseen, arviointiin, ymmärtämiseen ja 
ehkäisemiseen. Lääkevalvontaan kuuluu siis lääkkeiden turvallisuuteen liittyvien tietojen 
kerääminen ja hallinta, tietojen läpikäyminen "merkkien" (uudet tai muuttuvat 
turvallisuuskysymykset) tunnistamiseksi, tietojen arviointi ja päätösten tekeminen ottaen 
huomioon turvallisuuskysymykset. Lääkevalvonnan päämääränä on suojella julkista terveyttä.

Komission myötätunto on tietenkin uhrien puolella, mutta lääkkeiden vaikutukset ja niiden 
korvaaminen eivät itse asiassa kuulu yhteisön lainsäädännön alaisuuteen, kuten on mainittu 
komission vastauksissa lukuisiin muihin vetoomuksiin, joilla on haettu korvauksia muilla 
aloilla. Korvausjärjestelmät kuuluvat tiiviisti jäsenvaltioiden kansallisen oikeusjärjestyksen ja 
oikeudenhoidon alaisuuteen. Komissio ei siis pyri säätämään lakia kyseisellä alalla, jolla 
jäsenvaltioiden käytännöt vaihtelevat huomattavasti. On todellakin mahdollista, että jos 
jäsenvaltio käyttää tai käytti valamiehistöä korvausvaatimusten käsittelyssä, lopputuloksena 
on lähes väistämättä merkittäviä vaihteluita vahingonkorvausten myöntämisessä.

Päätelmät

Komissio ei katso, että Euroopan parlamentti voi vastata vetoomuksen esittäjän pyyntöön 
ottamalla korvauskysymyksen uudelleen käsiteltäväksi.
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