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Temats: Lūgumraksts Nr. 1039/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Stephan 
Nuding, par Eiropas noteikumiem attiecībā uz Contergan lietas upuriem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir medikamenta Contergan (talidomīds) upuris. Viņš norāda, ka 
Vācijā Contergan upuriem tika samaksāta daudz mazāka kompensācija nekā, piemēram, 
Zviedrijā vai Apvienotajā Karalistē. Bez tam viņš atzīmē, ka 1972. gadā upuriem uz visiem 
laikiem tika atņemtas tiesības pieprasīt kompensāciju no „Chemie Grünenthal” farmācijas 
uzņēmuma Stolbergā. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izvērtēt, vai 
atšķirības farmācijas uzņēmumu kompensācijās un likumīgas kompensācijas liegšana 
Contergan upuriem ir saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem un cilvēktiesībām. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 12. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Talidomīds, 2- (2,6-diokso-3-piperidil)izoindol-1,3-dions) ir glutamīnskābes derivāts, ko 
„Chemie Grünenthal” laida tirgū 1956. gadā kā sedatīvu un pretvemšanas līdzekli. Tas 
1961. gadā tika izņemts no tirgus visā pasaulē, jo tika konstatēts, ka preparātu lietojot 
grūtniecības laikā, tas ir teratogēnisks un izraisa fokomēliju. Turklāt, neskaitot fokomēliju, 
talidomīds grūtniecības laikā auglim izraisa arī ausu un acu defektus, iekšējo orgānu 
malformāciju un neiroloģiskus bojājumus. Ir aprēķināts, ka apmēram 10 000 līdz 12 000 
bērnu talidomīda ietekmē piedzima ar iedzimtiem defektiem. 

Laikā, kad talidomīds tika laists tirgū, Kopienas tiesību aktos netika paredzēti noteikumi par 
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teratogēnisko (defektu izraisošo) efektu pētījumu zinātniskajām prasībām, kad pētāmā viela 
tika izrakstīta sievietei grūtniecības laikā. Pašlaik Direktīvā 2001/83/EK par Kopienas 
kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, ir skaidri noteikts, ka ar nolūku iegūt 
cilvēkiem paredzētu medikamentu tirdzniecības atļauju, ir jāiesniedz pieprasījuma forma ar 
pētījumu rezultātiem par embrionālo/augļa attīstību un pēcdzemdību posmu.    

Ir acīmredzams, ka Kopienas rīcība farmācijas jomā pamatojas uz novēršanu un piesardzību. 
Medikamentu tirdzniecības atļauju izsniegšanas sistēma pakļauj tos stingrām pārbaudēm.
Tieši talidomīda radītais posts bija iemesls mūsdienu medikamentu reglamentēšanai, ieskaitot 
prasības medikamentu tirdzniecības atļauju izsniegšanai un zāļu lietošanas drošuma
uzraudzību. Pat pēc medikamentu tirdzniecības atļauju izsniegšanas zāļu lietošanas drošuma
uzraudzības sistēma, kas attiecas uz blakņu kontroli pēc atļaujas izsniegšanas, sniedz Eiropas 
pilsoņiem drošību. Zāļu lietošanas drošuma uzraudzības sistēma ietver darbības, kas attiecas 
uz medikamentu atklāšanu, novērtēšanu un blakņu novēršanu, un ietver: datu par 
medikamentu drošumu vākšanu un pārvaldīšanu, datu rūpīgu pārbaudīšanu, lai uztvertu 
„signālus” (jebkādus jaunos vai mainīgos drošuma jautājumus), datu novērtēšanu un lēmumu 
pieņemšanu attiecībā uz drošības jautājumiem, kas skar sabiedrības veselības aizsardzību.

Komisija, protams, jūt līdzi upuriem, kas cietuši no medikamentu postošajām blaknēm, tomēr 
jautājums par kompensācijas izsniegšanu faktiski nav saistīts ar Kopienas tiesību aktu 
darbības sfēru, kā tas arī tika uzsvērts Komisijas atbildēs citu lūgumrakstu sakarā, kuru 
jautājumi bija saistīti ar kompensāciju izsniegšanu. Kompensāciju shēmas ir dziļi iesakņojušās 
dalībvalstu tiesiskajos regulējumos un to tiesu sistēmās, un Komisijai nav nodoma uzņemties 
kompetenci šajā jomā, kurā dalībvalstu prakses var ievērojami atšķirties. Ja dalībvalsts
izmanto vai izmantoja zvērināto tiesu sistēmu kompensāciju prasību izpildei, tad rezultātā ir 
gandrīz nenovēršami, ka kompensācijas tiks piešķirtas ļoti dažādos veidos.

Secinājumi

Komisija neuzskata, ka Eiropas Parlaments var izskatīt lūgumraksta iesniedzēja lūgumu 
atkārtoti pārskatīt jautājumu par viņa kompensāciju.
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