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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Оценката на управлението на грип H1N1 през периода 2009—2010 г. в ЕС
(2010/2153(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Международните здравни правила (IHR) (2005) 20051,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2005 г. относно 
подготвеността за грипна пандемия и за планиране на реакцията в Европейската 
общност (COM(2005)0607),

– като взе предвид работния документ на Съвета от 30 ноември 2007 г. по въпроси на 
здравната сигурност2,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 16 декември 2008 г. относно здравната 
сигурност3,

– като взе предвид междинните насоки на Европейския център за профилактика и 
контрол върху заболяванията (ЕЦПКЗ) относно използването на специфични 
ваксини против грипна пандемия по време на пандемията на грип от типа H1N1 
през 2009 г.4,

– като взе предвид документа на СЗО от април 2009 г., съдържащ насоки относно 
подготвеността за грипна пандемия и реакцията5,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 30 април 2009 г.6 относно заразата с 
грип A(H1N1),

– като взе предвид обмена на мнения между директора на ЕЦПКЗ и комисията на ЕП 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, който бе проведен на 
4 септември 2009 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 15 септември 2009 г., озаглавено 
„Грипна пандемия (H1N1) 2009“7,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 15 септември 
2009 г. относно съвместно снабдяване с ваксини срещу пандемията от грипния 

                                               
1 http://www.who.int/ihr/en/
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15789.en07.pdf
3 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/104770.pdf
4http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0908_GUI_Pandemic_Influenza_Vaccines_during_the
_H1N1_2009_Pandemic.pdf
5 http://www.who.int/csr/disease/influenza/pipguidance2009/en/index.html
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/107492.pdf
7 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/com481_2009_en.pdf
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вирус (H1N1) 20091, 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 15 септември 
2009 г. относно информиране на обществеността и медиите във връзка с грипната 
пандемия (H1N1) 20092, 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 15 септември 
2009 г. относно съвместно помощта за трети държави за борба срещу грипния вирус 
A (H1N1)3, 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 15 септември 
2009 г. относно регулаторна процедура за разрешаване на антивирусни препарати и 
ваксини за защита срещу пандемията от грипния вирус (H1N1) 20094, 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 15 септември 
2009 г. относно стратегиите за ваксиниране срещу грипната пандемия (H1N1) за 
2009 г.5,

– като взе предвид „Европейската стратегия за грипния вирус A/H1N1 – наблюдение 
на рисковете и ползите, свързани с ваксините” от октомври 2009 г.6,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 12 октомври 2009 г., озаглавено 
„Грипна пандемия (H1N1) 2009 - — стратегически подход“7, 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 23 ноември 2009 
г. относно здравната сигурност в Европейския съюз и в международен план8,

– като взе предвид доклада за оценка от 16 април 2010 г. относно ответните мерки на 
територията на ЕС  при грипната пандемия (H1N1) 20099,

– като взе предвид окончателния доклад от януари 2010 г. относно оценката на 
Европейската агенция по лекарствата10,

– като взе предвид Резолюция 1749 (2010) „Действията в отговор на пандемията на 
грип от типа H1N1 – необходима е по-голяма прозрачност”, приета от 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа11,

– като взе предвид заключенията от конференцията за поуките от пандемията от 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff1_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff2_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff3_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff4_en.pdf
5 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2 и
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff5_en.pdf
6 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/01/WC500044933.pdf
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/110500.pdf
8 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf
9 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
10 http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/news/emea_final_report_vfrev2.pdf
11 http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1749.htm
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A(H1N1) от 1 и 2 юли 2010г.1,

– като взе предвид доклада, озаглавен "Грип A (H1N1)v : равносметка за "първата 
пандемия на XXI-ви век" на анкетната комисия за грип А на френския сенат, 
публикуван на 29 юли 2010 г.2,

– като взе предвид препоръките на Европейския омбудсман по отношение на 
Европейската агенция по лекарствата от 29 април и 19 май 2010 г.3,

– като взе предвид доклада за оценка от 25 август 2010 г. относно стратегии на 
територията на ЕС за ваксини при пандемия4,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 13 септември 2010 г. относно поуки от 
пандемията от A/H1N1 — Здравната сигурност в Европейския съюз5,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че липсата на вирулентност на грип H1N1 е била известна на 
националните и международни здравни органи, включително на СЗО, още от месец 
май 2009 г., както и че тази умерена вирулентност бе потвърдена от съвсем ниската 
смъртност, наблюдавана вследствие на тази грипна "пандемия", в сравнение с 
официално приетите данни за сезонния грип, 

Б. като има предвид, че приетите от СЗО през 2009 г. критерии за определянето на 
"пандемия", основаващи се единствено върху разпространението на вируса, 
пренебрегвайки сериозността на инфекцията, изопачиха общоприетия смисъл на 
думата пандемия и предизвикаха ненужна тревога в световен мащаб, както и че тази 
паника създаде условия за вземането на неуместни решения в областта на 
общественото здраве и несъразмерна мобилизация на населенията и 
администрациите на Европейския съюз и неговите държави-членки,

В. като има предвид, че несъразмерните разходи, констатирани при управлението на 
тази криза в държавите-членки, са преди всичко пряко последствие от липсата на 
независимост и критично мислене от страна на ЕС по отношение на оценката на 
риска, извършена от СЗО,

Г. като има предвид, че средствата, изразходвани от държавите-членки в рамките на 
създадените планове за реагиране, са свързани в голямата си част със закупуването 
на големи количества ваксини,

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
2 http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-685-1-notice.html  
3 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark и 
http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/5251/html.bookmark
4 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
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Д. като има предвид, че тази систематична стратегия за ваксинации произлиза 
всъщност от основаващото се на сляпо доверие в ефикасността на противогрипните 
ваксини схващане, без да се взимат под внимание научните данни, противоречащи 
на това вярване (виж прегледите Cochrane), както и че съществуващите проучвания 
относно ефикасността на лекарствените продукти, включително на ваксините, биват 
изготвени предимно от фармацевтичните компании, а по този начин не се представя 
обективно доказателство за ефикасността на противогрипните ваксини,

Е. като има предвид, че различните препоръки, които бяха дадени в рамките на ЕС и 
държавите-членки по отношение на приоритетните за ваксинация групи илюстрират 
сериозните колебания при оценката на препоръчаните ваксини за H1N1,

Ж. като има предвид, че са необходими значителни промени в настоящата здравна 
система в ЕС и държавите-членки, за да бъдат постигнати целите на общественото 
здраве като цяло, което се различава от един чисто фармакологичен подход,

З. като има предвид, че въпреки няколкократните искания, отправени от Европейския 
омбудсман към Европейската агенция по лекарствата (EMA), документите, с които 
разполага тя, свързани с протоколите за проучванията, клиничните опити и 
страничните ефекти на медикаментите, подложени на нейната оценка, продължават 
да са недостъпни за широката публика, 

И. като има предвид, че надеждността на ваксините срещу грип H1N1 бе поставена под 
въпрос също така и от частичното прехвърляне в договорите за закупуване на 
отговорността за страничните ефекти от производителя на държавата-членка , 

Й. като има предвид заключенията на различните парламентарни комисии и на 
мисиите за оценка, проведени в държавите-членки на ЕС във връзка с отговорите по 
отношение на борбата срещу грип H1N1, 

НЕЗАВИСИМОСТ

1. изисква плановете за превенция, установени в ЕС и държавите-членки да бъдат 
преразгледани, за да станат достатъчно автономни и гъвкави, с цел възможно най-
бързото и съобразено с всеки отделен случай адаптиране към реалния риск, на 
основата на най-новите налични научни данни;

2. счита, че следва да бъдат укрепени правомощията на Европейския център за 
профилактика и контрол върху заболяванията (ЕЦПКЗ), така че ЕС да разполага със 
свой собствен капацитет за оценка на инфекциозните рискове, като въведе, ако това 
е необходимо, своя собствена скала за здравна тревога, независима от 
международни инстанции от типа на СЗО;

3. изисква въвеждането на мощни, надеждни и ефикасни научни процедури за оценка 
на препоръчваните лекарствени продукти в случай на извънредна ситуация за 
общественото здраве, по-специално в условията на действителна пандемия;

4. изисква незабавни пояснения относно ефикасността на стратегиите за 
противогрипна ваксинация препоръчани в ЕС, предвид значимостта на 
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доказателствата, подлагащи на съмнение тази ефикасност, отсъствието на надеждни 
данни, които да дават гаранция за нея и все още съществуващите съмненията 
относно съотношението между ползите и рисковете; 

5. изисква от EMA да преразгледа процедурите за ускорено разрешение, позволяващи 
пускането на пазара на лекарствени продукти, разработени в отговор на здравната 
криза, за да гарантира правилната оценка на съотношението ползи-рискове, 
свързано с употребата на тези лекарствени продукти;

ПРОЗРАЧНОСТ

6. изисква от Комисията стартирането на одит върху функционирането на EMA и на 
ЕЦПКЗ, както и върху общата цена на управлението на кризата с грип H1N1 в 
рамките на ЕС;

7. напомня на EMA нормативното задължение да предостави достъп до всички 
документи, свързани с клиничните опити, протоколите за проучвания и страничните 
ефекти на оценяваните от нейните експерти лекарствени продукти, включително на 
ваксините и на противовирусните препарати, препоръчани в рамките на борбата 
срещу грип  H1N1;

8. счита, че конфликтите на интереси, констатирани при някои експерти, съветващи 
европейските институции, пораждат съмнения за злоупотреба с влияние и вредят на 
доверието в европейските здравни агенции и в техните препоръки; изисква по-
специално EMA и ЕЦПКЗ да преразгледат незабавно процедурите за контрол на 
настоящите и бъдещите експерти с оглед постигането на пълна прозрачност;

9. изисква да бъдат публикувани имената, положението и евентуалните конфликти на 
интереси на високопоставените длъжностни лица, членове на неформални групи, 
като например комисията за здравна сигурност, Инструмента за спешни операции в 
областта на общественото здраве (HEOF) и работната група "ваксини" на 
Европейския съюз;

10. изисква пълната отговорност за качеството, сигурността и ефикасността на даден 
лекарствен продукт да бъде поемата от производителя;

СЪТРУДНИЧЕСТВО

11. изисква прецизно потвърждаване и определяне на ролите, задълженията, 
компетенциите, ограниченията, взаимоотношенията и отговорностите на 
Комисията, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията,  
Европейската агенция по лекарствата, държавите-членки, но също и на 
неформалните инстанции, като комисията за здравна сигурност, Инструмента за 
спешни операции в областта на общественото здраве или групата "обществено 
здраве, съставлявани от висшестоящи длъжностни лица, които могат да се намесват 
в процесите на взимане на решения, свързани с управлението на възникнала здравна 
криза;

12. одобрява въвеждането на процедура, позволяваща на държавите-членки да 
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пристъпват към групово закупуване на ваксини и противовирусни лекарствени 
продукти на доброволен принцип, при условие че съотношението ползи-рискове на 
превантивния/терапевтичен ефект е ясно доказано и безспорно положително, за да 
могат да получат добри цени за даден продукт, близки до себестойността му;

13. счита за необходимо тези прегледи и уточнения да бъдат направени колкото се 
може по-скоро достояние на членовете на Парламента и на европейските граждани;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

За разлика от вируса на птичия грип, понастоящем вирусът от типа H1N1 причинява 
главно леко протичащи заболявания с малко на брой смъртни случаи извън огнището 

на заразата в Мексико. Надяваме се това положение да не се променя.
Маргарет Чан, Генерален директор на Световната здравна организация, 18 май 2009 г.

Грип A(H1N1) 2009 причини 2900 смъртни случая в Европа според предоставените в 
края на април 2010 г. данни от Европейския център за профилактика и контрол върху 
заболяванията (ЕЦПКЗ, ECDC на английски). Шокираща е все пак констатацията 
доколко тези стойности са по-ниски от официалните прогнози за причинените само от 
сезонния грип смъртни случаи, изчислени от Европейската комисия на 40 000 през една 
умерена година и 220 000 през изключително тежък сезон. Те са също така отчетливо 
по-ниски от най-оптимистичните прогнози, представени от здравните служби на 
държавите-членки на Европейския съюз. Още по-учудващ е фактът, че независимо дали 
населението е било подложено на масови ваксинации или не, както например в Полша, 
която отказа всякакви ваксинации за населението си, смъртните случаи в засегнатите от 
този грип европейски страни остават сравними.  Трябва ли да преосмислим 
предполагаемата сериозност на грип H1N1 ? Със сигурност. Впрочем сега, през 2010 г., 
експертите в областта на общественото здраве са единодушни относно сравнително 
умерената вирулентност на грип H1N1.

Необходимо е обаче да припомним, че умерената тежест на грип H1N1 бе официално 
призната от СЗО още от месец май 2009 г., на пресконференция на Margaret Chan, 
председател на Световната здравна организация. Тоест месец преди СЗО да обяви 
степен на тревога 6 за "пандемия" от H1N1. Към максималната степен на тревога се 
присъединиха държавите-членки и европейските институции, стартирайки серия от 
скъпоструващи, ненужни и несъразмерни, предвид действителната - и явна! -
сериозност на грип H1N1, мерки.

Така анализа на управлението на кризата с грип H1N1 в Европейския съюз разкрива 
фрапиращ контраст между броя на смъртните случаи от грип H1N1 и броя на 
смъртните случаи, предизвикани от сезонния грип. Става дума за една трагична, но 
невисока цена, в човешки животи. И за твърде високите разходи, породени от 
предприетите здравни мерки в държавите-членки и на равнище ЕС. Разходи, които 
възлизат например на 1300 милиона евро във Великобритания и на 990 милиона евро 
във франция (срещу 87 милиона евро за сезонния грип).  

Впрочем това разминаване, тези явно прекомерни разходи станаха обект в Европейския 
съюз на множество повече или по-малко независими парламентарни анкети, 
информационни мисии и мисии за оценка от страна на замесените здравни инстанции. 
В своята резолюция от 24 юни 2010 г., Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
изрази тревогата си, породена от "начина, по който бе третиран въпросът с пандемията 
от грип H1N1, не само от страна на Световната здравна организация (СЗО), но и от 
страна на компетентните здравни органи, както на равнище Европейски съюз, така и на 
национално равнище. Тя изразява безпокойството си по отношение на някои последици 
от решенията и становищата, довели до изкривяване на приоритетите в рамките на 
службите за обществено здраве в цяла Европа, до прахосване на значителни публични 



PE450.913v01-00 10/11 PR\835437BG.doc

BG

средства и до възникването на неоснователни страхове за здравните рискове, 
застрашаващи европейското население като цяло." 

Европейският съюз има нужда от по-голяма независимост

Анализът на управлението на кризата с грип H1N1 в Европа изтъква един пръв основен 
проблем: липсата на независима оценка от страна на нашите здравни, национални и/или 
европейски инстанции. Всъщност предприетите действия не представляваха 
съразмерен отговор, формулиран на основата на наличните научни данни. Напротив, 
взетите решения бяха механично прилагане на предварително програмираните 
средства. Възприетите в рамките на Европейския съюз и държавите-членки стратегии 
бяха резултат на подготвителните планове, изготвени през 2005 или 2007 г., свързани 
със СЗО. В ¾ от държавите-членки, възприетите политики на закупуване на ваксини 
представляват пряко последствие от "спящи договори", сключени от 2007 г. с 
фармацевтичните фирми. Поставените на милиони хора в Европа "пандемични" 
ваксини  се ползваха с изключителни, "олекотени" процедури за разрешение, всъщност 
основавайки се на стари проучвания и на ваксинационни формули, изготвени по 
времето на вирус H5N1 и датиращи от 2005/2007 г. 

Тези примери илюстрират дълбоката липса на гъвкавост на европейските институции, 
които се оказаха неспособни да се отклонят от предварително направените прогнози, за 
да се адаптират възможно най-добре и в реално време към действителните клинични и 
епидемиологични данни. Този опасен политически механизъм за вземане на решения 
обяснява в голяма степен и главозамайващите разходи, породени от една погрешна, 
оставена без контрол паника в здравеопазването, предизвикана от една грипна 
"пандемия", която според думите на един френски експерт много прилича на най-
обикновено "грипче".

Освен по отношение на предприетите мерки за реагиране, Европейския съюз не успя да 
прояви независимост и при оценката на риска, като се присъедини безрезервно към 
прекомерната тревожност, породена от СЗО. Тази позиция накара държавите-членки да 
задействат предварително изготвените подготвителни планове, което ги доведе до 
изпълнение на поръчките на ваксини, предвидени в спящите договори, сключени с 
производителите на ваксини при предишната грипна криза, тази с вируса H5N1. 
Поръчки платени на висока цена и още повече - отговорност за страничните ефекти, 
която се поема вече от държавите-членки, а не от фармацевтичните предприятия. Тази 
клауза е в противоречие с обичайната европейска практика.

При все това, присъединяването към мнението на СЗО не представлява задължение. 
През 1986, при експлозията на ядрената централа в Чернобил, Европейската общност бе 
определила много по-строги норми за замърсяване на хранителните продукти от 
препоръчаните от СЗО (600 Bq цезий 137 на кило хранителни продукти и 370 Bq за 
храните, предназначени за кърмачетата, докато СЗО препоръчваше 1000 Bq на 
килограм).

Наистина ли искаме европейски здравни институции без собствено мнение и под чуждо 
влияние? Или институции, способни да си изградят собствено мнение и да 
разпространят собствения си експертен опит без да зависят от други международни 
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организации и зачитайки финансираните от европейските данъкоплатци мисии? 
Именно това са въпросите, на които докладчикът се стреми бъдат дадени 
задоволителни отговори в рамите на неговите предложения, за да могат европейските 
граждани да си възвърнат доверието в европейските здравни институции.

Европейският съюз има нужда от повече прозрачност

Анализът на управлението на кризата с H1N1 от страна на Европейския съюз излага и 
друг един ключов проблем: оценката на препоръчваните срещу грипа лекарствени 
продукти, и по-специално систематичното прибягване до ваксините. Трябва да знаем, 
че ефикасността на противогрипните ваксини е сериозно оспорвана от много анализи 
на фондацията Cochrane, публикувани в реномирани научни издания. Това съмнение се 
задълбочава още повече, ако разгледаме внимателно протоколите от клиничните опити, 
изготвени от производителите, за да докажат ефикасността на ваксините си. 
Финансирането, предварително направеният избор, могат да насочат към успеха или 
неуспеха на проучването. Ето защо има необходимост от проучвания, които да бъдат 
независими от фармацевтичните компании, относно ваксините и противовирусните 
препарати, включително за наблюдението на обхвата на ваксинациите. "Досега бяхме 
твърде зависими от фармацевтичните компании за тези проучвания", гласят 
заключенията на конференцията относно поуките от пандемията A(H1N1). Запитана 
относно солидността на научните данни за "пандемичните" ваксини, бившата 
директорка на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията 
Zsuzsanna Jakab уточни, че "никога една ваксина не е била разрешена при толкова 
малко научни данни."

Европейският съюз има нужда от повече сътрудничество

Равносметката от начина на управление на грип H1N1 показва, че е имало различни 
стратегии за ваксинация. Някои държави-членки са извършили масови ваксинации, 
други - целеви ваксинации, а Полша - никакви. Това свидетелства за недоверието в 
оценката на рисковете от ваксините. 

От съществено значение зачитането на суверенитета на националните органи при 
вземането на решение относно използването на лекарствените продукти. Впрочем, за 
закупуването на ваксини и лекарствени продукти с положително и недвусмислено 
доказано съотношение ползи-рискове, е препоръчително държавите-членки, на 
доброволен принцип, да се групират с цел постигането на по-ниски цени при 
преговорите. Това би било пряко прилагане на член 168, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.


