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Dotyczy: Petycji 1039/2008, którą złożył Stephan Nuding (Niemcy) w sprawie 
europejskiego rozporządzenia dotyczącego ofiar Conterganu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest ofiarą leku o nazwie Contergan (talidomidu). Twierdzi on, że 
odszkodowania wypłacane ofiarom Conterganu w Niemczech są znacznie niższe niż na 
przykład w Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Składający petycję utrzymuje też, że w 1972 r. 
ofiary bezpowrotnie utraciły prawo do dochodzenia odszkodowania od przedsiębiorstwa 
farmaceutycznego Chemie Grünenthal w Stolberg. Składający petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o zbadanie, czy różnice w odszkodowaniach i odmowa 
dochodzenia sprawiedliwości na drodze prawnej w odniesieniu do ofiar Conterganu są zgodne 
z prawem europejskim i prawami człowieka.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 lutego 2009 r.

Talidomid, 2-(2,6-diokso-3-piperydynilo)izoindolo-1,3-dion), jest pochodną kwasu 
glutaminowego, która w 1956 r. po raz pierwszy została wprowadzona na rynek przez 
przedsiębiorstwo Grünenthal jako środek uspokajający i przeciwwymiotny. W 1961 r. lek ten 
wycofano ze sprzedaży ogólnoświatowej, gdyż okazało się, że zażywanie tego leku w czasie 
ciąży wykazuje działanie teratogenne, wywołujące fokomelię. Oprócz tego przyjmowanie 
talidomidu przez kobiety ciężarne było przyczyną wad słuchu i wzroku, deformacji organów 
wewnętrznych oraz zmian neurologicznych. Szacuje się, że na świat przyszło 10 000–12 000 
dzieci z wadami wrodzonymi, spowodowanymi zażywaniem przez kobiety ciężarne 
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talidomidu.

W momencie wprowadzenia na rynek talidomidu prawodawstwo wspólnotowe nie 
uwzględniało przepisów dotyczących naukowego wymogu badania działania teratogennego 
(powodującego powstawanie wad wrodzonych), jeśli badany produkt leczniczy przeznaczony 
był również do podawania kobietom w ciąży. Obecnie dyrektywa 2001/83/WE w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi 
wyraźnie przewiduje, że w celu otrzymania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego stosowanego u ludzi konieczne jest przedłożenie dokumentacji dotyczącej 
wniosków zawierającej sprawozdania z badań dotyczących rozwoju embrionalno-płodowego 
oraz pourodzeniowego.

Oczywistym jest, że działania Wspólnoty w zakresie środków farmaceutycznych opierają się 
na zapobieganiu i ostrożności. Zgodnie z systemem zezwalania na dopuszczenie do obrotu 
środków farmaceutycznych podlegają one bardzo szczegółowym badaniom. To właśnie 
tragedia wywołana przez talidomid w szczególności wpłynęła na treść obecnie 
obowiązujących przepisów dotyczących leków, w tym wymogów odnośnie do udzielania 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, jak również nadzoru farmakologicznego. Nawet po 
przyznaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu system nadzoru farmakologicznego, który 
odnosi się do kontrolowania reakcji niepożądanych po wydaniu pozwolenia, zwiększa środki 
ochrony udostępnione Europejczykom. Nadzór farmakologiczny obejmuje działania 
odnoszące się do wykrywania, oceniania i zrozumienia niepożądanych skutków 
przyjmowania leków i zapobiegania im oraz: zbieranie danych dotyczących bezpieczeństwa 
leków oraz zarządzanie tymi danymi, analizę danych mającą na celu wykrycie „sygnałów” 
(wszelkie nowe bądź zmieniające się kwestie dotyczące bezpieczeństwa), ocenę danych oraz 
podejmowanie decyzji odnośnie do kwestii związanych z bezpieczeństwem, działania 
zorientowane na ochronę stanu zdrowia społeczeństwa.

Mimo iż Komisja oczywiście jak najbardziej współczuje ofiarom fatalnych skutków 
ubocznych stosowania środków farmaceutycznych, kwestie odszkodowawcze tak naprawdę 
nie wchodzą w zakres prawa wspólnotowego, na co zwrócono uwagę w odpowiedziach 
Komisji na wiele innych petycji dotyczących występowania o odszkodowanie w innych 
dziedzinach. Systemy przyznawania odszkodowań są głęboko osadzone w porządku prawnym 
państw członkowskich oraz ich wymiarze sprawiedliwości, zaś Komisja nie zamierza ubiegać 
się o kompetencje umożliwiające ustanawianie prawa w tym zakresie, gdzie praktyki 
stosowane przez państwa członkowskie mogą się od siebie znacznie różnić. Rzeczywiście 
może się zdarzyć, że jeżeli państwo członkowskie stosuje lub stosowało przy rozstrzyganiu 
roszczeń odszkodowawczych system ławy przysięgłych, praktycznie nieuchronnie 
skutkowałoby to ogromnymi różnicami w odniesieniu do przyznawania odszkodowań.

Wnioski

Komisja uważa, że Parlament Europejski nie może przychylić się do wniosku składającego 
petycję o ponowne rozpatrzenie kwestii jego odszkodowania.
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