
CM\770980MT.doc PE421.181v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

20.02.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1039/2008, ippreżentata minn Stephan Nuding, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar ir-Regolament Ewropew għall-vittmi tal-każ tal-Contergan

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa vittma tad-droga Contergan (thalidomide). Huwa jgħid li l-kumpens 
mogħti lill-vittmi tal-Contergan fil-Ġermanja huwa ħafna iktar baxx, pereżempju, minn dak 
tal-Iżvezja jew ir-Renju Unit. Jgħid ukoll li fl-1972 il-vittmi tneħħielhom id-dritt li xi darba 
jerġgħu jitolbu kumpens mill-kumpanija farmaċewtika Chemie Grünenthal ta’ Stolberg. Il-
petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew jinvestiga jekk id-differenzi fil-kumpens u ċ-ċaħda 
ta’ rimedju ġuridiku għall-vittmi tal-Contergan humiex kompatibbli mal-liġi Ewropea u mad-
drittijiet tal-bniedem.

2. Ammissibilità

Iddikjata ammissibbli fit-12 ta’ Diċembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Frar 2009.

It-Thalidomide, 2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindole-1,3-dione), hija derivata mill-aċidu 
glutamiku li kienet ikkummerċjalizzata għall-ewwel darba minn Grunenthal fl-1956 bħala 
sedattiv u mediċina kontra l-vomtu. Tneħħiet mis-suq dinji fl-1961 meta ndunaw li, meta 
tittieħed waqt it-tqala, din kienet teratoġenika u kkawżat l-phocomelia. Flimkien mal-
phocomelia, it-thalidomide  ikkawżat ukoll difetti fil-widnejn u fl-għajnejn, deformazzjoni  fl-
organi interni u l-ħsara newroloġika meta tittieħed waqt it-tqala. Jidher li bejn 10,000 -12,000 
tifel u tifla twieldu b’difetti konġenitali minħabba t-thalidomide.

Meta t-thalidomide daħlet fis-suq, il-leġiżlazzjoni Komunitarja ma kinitx tistipula regoli dwar 
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rekwiżit xjentifiku għall-investigazzjoni tal-effetti teratoġeniċi (li jikkawżaw difetti) meta s-
sustanza taħt investigazzjoni tingħata lill-mara waqt it-tqala. Attwalment, Direttiva 
2001/83/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-
użu mill-bniedem espliċitament tistabbilixxi li biex tingħata awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott mediċinali għall-użu tal-bniedem, għandu jiġi sottomess 
dossjer ta’ applikazzjoni li jinkludi rapporti ta’ studju dwar l-iżvilupp tal-embriju-fetu u ta’ 
wara t-tqala. 

Evidentement l-azzjoni tal-Komunità fil-qasam tal-farmaċewtika hija waħda bbażata fuq il-
prevenzjoni u l-prekawzjoni. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ 
farmaċewtiċi tagħmilhom suġġetti għal ittestjar b’reqqa kbira. B’mod partikolari, kien id-
diżastru tat-thalidomide li wassal għar-regolazzjoni tal-mediċina kif nafuha illum il-ġurnata, 
inklużi rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni kif ukoll għall-
farmakoviġilanza. Anki wara l-għoti tal-awtorizzazzjonijiet għall-kummerċjalizzazzjoni, is-
sistema ta’ farmakoviġilanza, li għandha x’taqsam mal-immoniterjar ta’ reazzjonijiet negattivi  
wara l-awtorizzazzjoni, testendi s-salvagwardji mogħtija liċ-ċittadini Ewropej. Il-
farmakoviġilanza tinkludi attivitajiet relatati mal-osservazzjoni, l-istudju, il-fehim u l-
prevenzjoni ta’ effetti negattivi  tal-mediċini u tinkludi: il-ġbir u l-immaniġġjar tad-dejta dwar 
is-sigurtà tal-mediċini, l-iskrutinju tad-dejta biex jiġu osservati `sinjali΄ (xi kwistjonijiet ġodda 
jew li qed jinbidlu dwar is-saħħa), l-evalwazzjoni tad-dejta u t-teħid ta’ deċiżjonijiet fir-
rigward ta’ kwistjonijiet dwar is-sigurtà, u tieħu ħsieb li tipproteġi s-saħħa pubblika.

Filwaqt li l-Kummissjoni ċertament għandha kull simpatija lejn il-vittmi li jkollhom effetti 
sekondarji diżastrużi minħabba l-farmaċewtiċi, il-kwistjoni dwar il-kumpens għalihom mhux
madankollu wieħed li jaqa’ fl-ambitu tal-liġi Komunitarja, kif ġie nnutat fir-risposti tal-
Kummissjoni għal ħafna petizzjonijiet oħra li talbu għal kumpens, f’oqsma oħra. L-iskemi ta’ 
kumpens għandhom għeruq fil-fond fl-ordni legali tal-Istati Membri u fl-amministrazzjoni
tagħhom tal-ġustizzja, u l-Kummissjoni ma tipproponix li tinstab kompetenza biex tilleġiżla 
f’dan il-qasam, fejn il-prattiki tal-Istati Membri jistgħu jvarjaw b’mod konsiderevoli. Jista’ 
jkun li, jekk Stat Membru juża jew uża sistema ta’ ġurija għal deċiżjoni dwar talbiet għal 
kumpens, inevitabbilment ikun hemm varjazzjonijiet enormi fl-għoti ta’ kumpens għall-
ħsarat.  

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni ma tqisx li l-Parlament Ewropew jista’ jilqa’ t-talba tal-petizzjonant biex 
jerġa’ jiftaħ il-kwistjoni dwar il-kumpens tiegħu.
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