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Ref.: Petiţia nr. 1039/2008, adresată de Stephan Nuding, de naţionalitate germană, 
privind un regulament european pentru victimele din cazul Contergan

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este o victimă a medicamentului Contergan (talidomidă). Acesta afirmă că 
compensaţiile plătite victimelor Contergan în Germania au fost mult mai mici decât în Suedia 
sau Regatul Unit, spre exemplu. Acesta afirmă, de asemenea, că în 1972 victimele au fost 
lipsite de dreptul de a mai solicita vreodată compensaţii de la întreprinderea de medicamente 
Chemie Grünenthal din Stolberg. Petiţionarul cere Parlamentului European să investigheze 
dacă diferenţele de compensaţii şi refuzul despăgubirilor legale pentru victimele Contergan 
sunt compatibile cu legislaţia europeană şi cu drepturile omului. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Talidomida, 2- (2,6-dioxo-3-piperidil)isoindol-1,3-dionă), este un derivat al acidului glutamic 
care a fost comercializat pentru prima oară în 1956 ca sedativ şi antiemetic de către 
Grunenthal. În 1961, a fost retras de pe piaţă peste tot în lume când s-a descoperit că, atunci 
când era administrat în timpul sarcinii, era teratogen, cauzând focomelie. În afară de 
focomelie, talidomida mai provoca şi anomalii ale urechilor şi ochilor, malformaţii ale 
organelor interne şi afecţiuni neurologice atunci când era administrată în timpul sarcinii. Se 
estimează că 10 000 -12 000 de copii s-au născut cu anomalii congenitale din cauza 
talidomidei.



PE421.181v01-00 2/2 CM\770980RO.doc

RO

În momentul lansării pe piaţă a talidomidei, legislaţia comunitară nu prevedea reguli privind
necesitatea ştiinţifică de investigare a efectelor teratogene (care generează anomalii) atunci 
când substanţa în curs de investigare era administrată femeilor în timpul sarcinii. În prezent, 
Directiva 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz 
uman prevede în mod explicit că, în vederea obţinerii unei autorizaţii de introducere pe piaţă a 
unui medicament de uz uman, trebuie depus un dosar care să cuprindă studii cu privire la 
evoluţia embrionară-fetală şi postnatală. 

Este evident că măsurile comunitare în domeniul produselor farmaceutice se bazează pe 
prevenire şi precauţie. Sistemul de autorizaţii de introducere pe piaţă a produselor
farmaceutice presupune supunerea acestora unor teste foarte riguroase. În mod special, 
dezastrul provocat de talidomidă a determinat reglementările actuale privind medicamentele, 
inclusiv cerinţele autorizaţiilor de introducere pe piaţă, precum şi farmacovigilenţa. Chiar şi 
după acordarea autorizaţiilor de introducere pe piaţă, sistemul farmacovigilenţei, care este 
legat de monitorizarea reacţiilor adverse după autorizare, extinde protecţia oferită cetăţenilor 
europeni. Farmacovigilenţa include activităţi legate de detectarea, evaluarea, înţelegerea şi 
prevenirea efectelor adverse ale medicamentelor şi cuprinde: colectarea şi gestionarea datelor 
cu privire la siguranţa medicamentelor, analizarea datelor pentru a detecta „semnale” (orice 
probleme noi sau modificări cu privire la siguranţă), evaluarea datelor şi luarea deciziilor în 
privinţa aspectelor legate de siguranţă, în scopul protejării sănătăţii publice.

Deşi Comisia îşi exprimă întreaga compasiune pentru victimele efectelor secundare 
dezastruoase ale produselor farmaceutice, de fapt problema compensaţiilor pentru acestea nu 
intră sub incidenţa legislaţiei comunitare, aşa cum s-a observat din răspunsurile Comisiei la 
numeroase alte petiţii prin care se solicită compensaţii în alte domenii. Schemele de 
compensaţie sunt puternic integrate în ordinea juridică a statelor membre şi în administrarea 
justiţiei acestora, iar Comisia nu intenţionează să obţină competenţa de a reglementa acest 
domeniu în care practicile statelor membre pot varia considerabil. Într-adevăr, se poate 
întâmpla ca, în cazul în care un stat membru utilizează sau a utilizat un sistem cu juraţi în 
soluţionarea solicitărilor de compensaţii, să rezulte, în mod inevitabil, variaţii foarte mari în 
privinţa acordării despăgubirilor. 

Concluzii

Comisia nu consideră că Parlamentul European poate da curs solicitării petiţionarului de a 
redeschide cazul legat de compensaţiile acestuia.
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