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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1039/2008, ingiven av Stephan Nuding (tysk medborgare), om en 
reglering på EU-nivå för neurosedynoffren

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är ett offer för medlet neurosedyn (thalidomid). Han påstår att skadestånden till 
neurosedynoffer i Tyskland är mycket lägre än i exempelvis Sverige eller Storbritannien. 
Enligt honom erbjöds offren 1972 dessutom möjligheten att avsäga sig alla framtida 
skadeståndsanspråk mot företaget Chemie Grünenthal/Stolberg. Framställaren ber 
Europaparlamentet att undersöka om skillnaderna i skadestånd och uteslutningen av 
neurosedynoffrens möjligheter att inleda en rättsprocess är förenliga med EG-rätten och de 
mänskliga rättigheterna.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 12 december 2008. Kommissionen har uppmanats att
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Thalidomid, 2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindol-1,3-dion), är ett derivat av glutaminsyra som 
första gången marknadsfördes 1956 som ett lugnande och antiemetiskt medel av Grünenthal. 
Det återkallades 1961 från världsmarknaden när man insåg att intag under graviditeten 
framkallade grava fosterskador såsom fokomeli. Förutom fokomeli orsakade thalidomid även 
defekter på öron och ögon, missbildningar av inre organ och neurologiska skador när det 
intogs under graviditeten. Det beräknas att mellan 10 000 och 12 000 barn fick medfödda 
missbildningar på grund av thalidomid.
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När thalidomid kom ut på marknaden fanns inga bestämmelser i gemenskapslagstiftningen 
om krav på vetenskapliga undersökningar av teratogena (missbildningsframkallande) effekter 
när det undersökta ämnet administreras till kvinnor under graviditeten. För närvarande 
fastställs uttryckligen i direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel att man för att erhålla försäljningstillstånd för ett läkemedel för humant bruk 
måste lämnas in en ansökningshandling med undersökningsrapporter om embryots/fostrets 
utveckling och den postnatala utvecklingen. 

Det är uppenbart att gemenskapens program på läkemedelsområdet grundar sig på 
förebyggande åtgärder och försiktighetsåtgärder. Systemet med försäljningstillstånd innebär 
att läkemedlet måste undergå ytterst noggrann prövning. Det var just thalidomidkatastrofen 
som ledde till de moderna läkemedelsföreskrifterna, bland annat kraven på 
försäljningstillstånd och biverkningsbevakning. Även efter det att försäljningstillstånd har 
beviljats garanterar systemet med biverkningsbevakning, som avser kontroll av biverkningar 
efter det att tillstånd getts, fortsatt skydd för europeiska medborgare. I 
biverkningsbevakningen ingår åtgärder för att upptäcka, bedöma, förstå och förebygga 
läkemedelsbiverkningar, dvs. insamling och hantering av uppgifter om läkemedels säkerhet, 
granskning av uppgifterna för att upptäcka ”signaler” (nya eller förändrade 
säkerhetsaspekter), utvärdering av uppgifterna och beslut med avseende på 
säkerhetsaspekterna liksom åtgärder för att skydda folkhälsan.

Även om kommissionen naturligtvis har stor medkänsla med människor som drabbats av 
katastrofala läkemedelsbiverkningar faller frågan om skadestånd inte inom gemenskapsrättens 
tillämpningsområde, vilket flera gånger har påpekats i kommissionens svar på många andra 
framställningar med krav på skadestånd inom andra områden. Ersättningssystem är starkt 
förankrade i medlemsstaternas rättsordningar och rättsskipning, och kommissionen strävar 
inte efter befogenhet att lagstifta på detta område, där medlemsstaternas praxis kan variera 
avsevärt. Det är fullt rimligt att skadeståndets storlek kommer att variera kraftigt beroende på 
om medlemsstaten använder sig av ett jurysystem eller inte för att avgöra skadeståndskravet.

Slutsatser

Kommissionen anser inte att Europaparlamentet kan ta upp framställarens begäran om att på 
nytt behandla frågan om hans ersättning.
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