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Betreft: Verzoekschrift 1039/2008 ingediend door Stephan Nuding (Duitse nationaliteit), 
over een Europese regeling voor slachtoffers van de Contergan-affaire

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is slachtoffer van het middel Contergan (thalidomide). Hij stelt dat de 
schadevergoedingen voor Contergan-slachtoffers in Duitsland veel lager waren dan in 
bijvoorbeeld Zweden of het Verenigd Koninkrijk. Ook werd volgens hem slachtoffers in 1972 
de mogelijkheid ontnomen om ooit nog aanspraak te maken op schadevergoeding door de 
firma Chemie Grünenthal uit Stolberg. Indiener verzoekt het Europees Parlement te 
onderzoeken of de verschillen in schadevergoeding en de afsluiting van rechtsmogelijkheden 
voor Contergan-slachtoffers verenigbaar zijn met het Europese recht en de mensenrechten. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 december 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009

Thalidomide, 2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindole-1,3-dione), is een derivaat van 
glutaminezuur dat door Grünenthal in 1956 voor het eerst in de handel gebracht werd als 
kalmerend middel en anti-emeticum. Het werd wereldwijd uit de markt genomen in 1961, 
toen men vaststelde dat het middel teratogeen was en focomelie veroorzaakte als het tijdens 
de zwangerschap werd ingenomen. Thalidomide veroorzaakte niet alleen focomelie maar ook 
schade aan het gezichts- en gehoorvermogen, misvorming van interne organen en 
neurologische schade wanneer het tijdens de zwangerschap werd ingenomen. Er werden naar 
schatting 10 000 à 12 000 kinderen geboren met door thalidomide veroorzaakte aangeboren 
afwijkingen.
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Toen thalidomide in de handel werd gebracht, bevatte de communautaire wetgeving geen 
regels inzake een verplicht wetenschappelijk onderzoek naar de teratogene (misvorming 
veroorzakende) effecten wanneer het onderzochte middel tijdens de zwangerschap aan 
vrouwen wordt toegediend. Momenteel staat in richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik uitdrukkelijk dat 
voor het verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel 
voor menselijk gebruik, een aanvraagdossier moet worden ingediend met 
onderzoeksverslagen over de embryonale/foetale en postnatale ontwikkeling. 

Het is vanzelfsprekend dat het optreden van de Gemeenschap op farmaceutisch gebied op 
preventie en voorzorg gestoeld is. Het vergunningenstelsel voor het in de handel brengen van 
geneesmiddelen vereist dat de middelen aan rigoureuze tests worden onderworpen. Het waren 
met name de desastreuze gevolgen van thalidomide die tot de huidige regelgeving inzake 
geneesmiddelen, inclusief de vergunningsvereisten voor het in de handel brengen en 
geneesmiddelenbewaking, hebben geleid. Zelfs na de verlening van een vergunning biedt het 
systeem van de geneesmiddelenbewaking, dat verband houdt met het volgen van 
bijwerkingen van vergunde middelen, bijkomende waarborgen aan de Europese burgers.
Geneesmiddelenbewaking bestaat uit activiteiten die verband houden met het vaststellen, 
beoordelen, begrijpen en voorkomen van bijwerkingen van geneesmiddelen. Hiervoor worden 
gegevens over de veiligheid van geneesmiddelen verzameld, beheerd en nauwkeurig 
onderzocht om ‘signalen’ (nieuwe of veranderende veiligheidskwesties) op het spoor te 
komen, worden de gegevens geëvalueerd en worden beslissingen genomen met betrekking tot 
veiligheidskwesties, en treedt men op ter bescherming van de volksgezondheid.

Hoewel de Commissie natuurlijk niet onverschillig is voor het lot van de slachtoffers van 
desastreuze bijwerkingen van geneesmiddelen, valt de kwestie van schadevergoedingen niet 
binnen het toepassingsgebied van het Gemeenschapsrecht, zoals de Commissie heeft 
opgemerkt in haar antwoord op vele andere verzoekschriften over andere onderwerpen waarin 
om schadevergoeding werd verzocht. Schadevergoedingsstelsels zijn onlosmakelijk verankerd 
in de rechtsorde van en de rechtsbedeling door de lidstaten en de Commissie is niet van plan 
om op dit vlak, met zijn mogelijk van lidstaat tot lidstaat erg verschillende praktijken, 
wetgevingsbevoegdheid te proberen verkrijgen. Het is inderdaad mogelijk dat, als een lidstaat 
gebruik maakt of maakte van een jurysysteem voor de afhandeling van vorderingen tot 
schadevergoeding, enorme verschillen in toegekende schadevergoedingen het bijna 
onvermijdelijke resultaat zijn.  

Conclusies

De Commissie is van mening dat het Europees Parlement geen gevolg kan geven aan het 
verzoek van indiener om de kwestie van zijn schadevergoeding opnieuw te openen.
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