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Tárgy: A Stephan Nuding német állampolgár által benyújtott 1039/2008. számú 
petíció a Contergan-botrány áldozataira vonatkozó európai szabályozásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Contergan (thalidomid) nevű szer áldozata. Azt állítja, hogy a 
Contergan-áldozatok Németországban alacsonyabb kártérítésben részesültek, mint például 
Svédországban vagy Nagy-Britanniában. Álláspontja szerint 1972-ben az áldozatoktól azt a 
lehetőséget is megtagadták, hogy valamikor még igényt tarthassanak a Chemie 
Grünenthal/Stolberg cég kártérítésére. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, 
hogy vizsgálja meg, hogy a kártérítés mértékében megfigyelhető különbség és a Contergan-
áldozatok jogorvoslati lehetőségektől való megfosztása összhangban áll-e az európai 
jogszabályokkal és az emberi jogokkal. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A thalidomid, 2- (2,6-dioxo-3-piperidil)izoindol-1,3-dion) egy glutaminsav-származék, 
amelyet először 1956-ban hozott forgalomba a Grünenthal cég mint enyhe nyugtatószert és 
hányingercsillapítót. 1961-ben az egész világon kivonták a forgalomból, amikor is kiderült, 
hogy ha terhesség alatt szedték, a szer teratogén volt, és végtaghiányos rendellenességeket 
okozott. A végtaghiányos rendellenességeken kívül a thalidomid hallási és látási (érzékszervi) 
deformációkat, belső szervi rendellenességeket és idegrendszeri károsodást is okozott. A 
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thalidomid miatt körülbelül 10 000–12 000 gyerek született fejlődési rendellenességgel.

Abban az időben, amikor a thalidomidot forgalomba hozták, a közösségi jog nem írt elő 
szabályokat a teratogén (születési rendellenességeket okozó) hatások tudományos 
vizsgálatának szükségességére vonatkozóan abban az esetben, ha a vizsgálat tárgyát képező 
anyagot terhes nőknél alkalmazzák. Jelenleg az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelv világosan előírja, hogy az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének megszerzéséhez be kell 
nyújtani a forgalomba hozatali engedély iránti kérelemhez mellékelt dokumentációt, amely 
vizsgálati jelentéseket tartalmaz az embrionális/magzati és a születés utáni fejlődéssel 
kapcsolatban. 

Nyilvánvaló, hogy a gyógyszerekkel kapcsolatban a Közösség tevékenysége a megelőzésen és 
az elővigyázatosságon alapul. A gyógyszereket a forgalomba hozatallal kapcsolatos
engedélyezési rendszer alapján nagyon szigorú vizsgálatnak vetik alá. Éppen a thalidomid-
szerencsétlenség volt az, amelynek alapján kialakult a mai gyógyszerszabályozás, beleértve a 
forgalomba hozatali engedélyre és a mellékhatás-figyelésre vonatkozó követelményeket. A 
mellékhatás-figyelés rendszere – amely az engedélyezés utáni kedvezőtlen reakciók 
figyelemmel követésével kapcsolatos – még a forgalomba hozatali engedély megadását 
követően is kiterjeszti az európai polgároknak nyújtott biztosítékokat. A mellékhatás-figyelés 
magában foglalja a gyógyszerek káros hatásainak kimutatásával, értékelésével, megértésével 
és megelőzésével kapcsolatos tevékenységeket, valamint kiterjed a következőkre: a 
gyógyszerbiztonsággal kapcsolatos adatok összegyűjtése és kezelése, az adatok 
megvizsgálása bizonyos „jelzések” kimutatása érdekében (új vagy változó biztonsági 
problémák), az adatok értékelése, valamint a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos döntések 
meghozatala a közegészségügy védelmét szem előtt tartva.

Jóllehet, a Bizottság természetesen teljes mértékben együtt érez a gyógyszerek vészes 
mellékhatásainak áldozataival, a kártérítés kérdése alapjában véve nem tartozik a közösségi 
jog hatálya alá, ahogy azt a Bizottság a más területeken kártérítést követelő egyéb petíciókra 
adott válaszaiban megjegyezte. A kártérítési rendszerek mélyen a tagállamok jogrendjébe és 
igazságszolgáltatásába vannak beágyazódva, és a Bizottság nem tervezi, hogy jogalkotási 
hatáskörre törekedjen e területen, ahol a tagállamok által alkalmazott gyakorlat lényegesen 
eltérő lehet. Valóban megtörténhet, hogy amennyiben valamely tagállam a kártérítési igények 
rendezése során esküdtbírósági rendszert alkalmaz vagy alkalmazott, a kártérítések megítélése 
terén szinte elkerülhetetlenül roppant nagy különbségek alakulnak ki.  

Következtetések

A Bizottság úgy véli, hogy az Európai Parlament nem tud foglalkozni a petíció benyújtójának 
arra vonatkozó kérésével, hogy újra megnyissa a kártérítésével kapcsolatos ügyet.


	770980hu.doc

