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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o on Evaluation of the management of H1N1 influenza in 2009-2010 in the EU 
(2010/2153(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 168 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Mezinárodní hygienické předpisy – IHR (2005) 20051,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. listopadu 2005 o plánování připravenosti a reakce 
na pandemii chřipky v Evropském společenství (KOM(2005)0607),

– s ohledem na pracovní dokument Rady ze dne 30. listopadu 2007 o otázkách souvisejících 
se zdravotní bezpečností2,

– s ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 16. prosince 2008 o zdravotní bezpečnosti3,

– s ohledem na prozatímní pokyny střediska Evropského střediska pro prevenci a kontrolu 
nemocí (ECDC) o využití specifických očkovacích látek určených na období pandemie 
chřipky typu H1N1 v roce 20094,

– s ohledem na metodický dokument Světové zdravotnické organizace (WHO) z dubna 
2009 o připravenosti a reakci na pandemii chřipky5,

– s ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 30. dubna 20096 o nákaze virem chřipky 
A (H1N1),

– s ohledem na výměnu názorů mezi ředitelem střediska ECDC a Výborem EP pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, která se konala dne 4. září 2009,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. září 2009 o pandemii chřipky (H1N1) v roce 
20097,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 15. září 2009 o společném 
pořizování očkovacích látek proti chřipce A (H1N1)8, 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 15. září 2009 o komunikaci 

                                               
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
4

http://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
8 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff1_en.pdf
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s veřejností a médii v souvislosti s pandemií chřipky (H1N1) v roce 20091, 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 15. září 2009 o podpoře třetích 
zemí v boji proti chřipce A (H1N1)2, 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 15. září 2009 o regulačním 
procesu pro registraci antivirových přípravků a očkovacích látek v rámci ochrany proti 
pandemii chřipky (H1N1) 20093

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 15. září 2009 o strategiích 
očkování proti pandemii chřipky (H1N1) 20094

– s ohledem na evropskou strategii týkající se chřipky typu A (H1N1) – Sledování rizik–
prospěšnosti očkovacích látek z října 20095

– s ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 12. října 2009 o pandemii chřipky (H1N1) 
2009 – strategický cíl6, 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 23. listopadu 2009 o ochraně 
zdraví v Evropské unii a ve světě7,

– s ohledem na hodnotící zprávu ze dne 16. dubna 2010 o celoevropské reakci na pandemii 
chřipky (H1N1) 20098,

– s ohledem na závěrečnou hodnotící zprávu Evropské agentury pro léčivé přípravky 
z ledna 20109,

– s ohledem na usnesení č. 1749 (2010) o řízení situace v souvislosti s pandemií chřipky 
typu H1N1: potřeba větší transparentnosti přijaté parlamentním shromážděním Rady 
Evropy v červnu 201010,

– s ohledem na závěry konference věnované poznatkům vyvozeným z pandemie chřipky 
typu A (H1N1) konané ve dnech 1. a 2. července 201011,

– s ohledem na zprávu vyšetřovací komise pro chřipku A francouzského senátu ze dne 29. 
července 2010 o chřipce A (H1N1): návrat k „první pandemii 21. století”,

– s ohledem na doporučení evropského veřejného ochránce práv týkající se Evropské 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff2_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff3_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff5_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2 and
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff5_en.pdf
5 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/01/WC500044933.pdf
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/110500.pdf, 
7 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf
8 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
9 http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/news/emea_final_report_vfrev2.pdf
10 http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1749.htm
11 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
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agentury pro léčivé přípravky ze dne 29. dubna a 19. května 2010,

– s ohledem na hodnotící zprávu ze dne 25. srpna 2010 o celoevropských strategiích 
očkování proti pandemii chřipky1,

– s ohledem na závěry zasedání Rady ze dne 13. září 2010 o poznatcích vyvozených 
z pandemie chřipky A/H1N1 – ochrana zdraví v EU,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– having regard to the report of the Committee on the Environment, Public Health and Food 
Safety (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že od května 2009 byla známa vnitrostátním a mezinárodním orgánům 
zdravotní péče, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), nízká nakažlivost 
chřipky H1N1 a že tato nízká nakažlivost byla potvrzena velice nízkou úmrtností 
(sledovanou) v důsledku této „pandemické” chřipky vzhledem k úředně potvrzeným 
číselným údajům spojeným se sezónní chřipkou, 

B. vzhledem k tomu, že kritéria stanovená organizací WHO v roce 2009 k vymezení 
pandemie založená pouze na šíření viru bez ohledu na závažnost infekce zkreslila obecný 
význam slova pandemie a způsobila mylný celosvětový poplach; vzhledem k tomu, že 
tento poplach vedl k nepřiměřeným rozhodnutím v oblasti veřejného zdraví a nepřiměřené 
mobilizaci obyvatelstva správních orgánů Evropské unie a členských států,

C. vzhledem k tomu, že zjištěné nadměrné výdaje spojené s řízením této krize v rámci 
členských států jsou především bezprostředním důsledkem nedostatečné nezávislosti 
a kritického myšlení EU, co se týče posouzení rizik vypracovaného organizací WHO,

D. vzhledem k tomu, že výdaje členských států spojené se zavedením následných opatření 
jsou ve značné míře spojené s nákupem velkého množství očkovacích látek,

E. vzhledem k tomu, že tato strategie systematického očkování vyplývá zejména z koncepce 
založené na slepé důvěře v účinnost očkování proti chřipce, aniž by byly vzaty v úvahu 
vědecké poznatky, které jsou v rozporu s tímto tvrzením (viz časopis Cochrane), že 
dostupné studie o účinnosti léků včetně očkovacích látek byly většinou vypracovány 
farmaceutickými společnostmi, a že tudíž nebyla objektivně prokázána účinnost 
očkovacích látek proti chřipce,

F. vzhledem k tomu, že byla v EU a členských zemích vydána protichůdná doporučení 
týkající se prioritních cílových skupin v souvislosti s tímto očkováním, je zřejmá značná 
nejistota obklopující posouzení doporučených očkovacích látek proti chřipce H1N1,

G. vzhledem k tomu, že je nezbytné učinit významné změny současného zdravotního 
systému v EU a v členských zemích, aby bylo dosaženo cílů všeobecného veřejného 
zdraví, které se liší od čistě farmaceutického přístupu,

H. navzdory opakovaným žádostem, které evropský veřejný ochránce zaslal Evropské 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
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agentuře pro léčivé přípravky (EMA), veřejnost stále nemá přístup k dokumentům EMA 
vztahujícím se k výzkumných protokolům, klinickým testům a vedlejším účinkům léků 
podléhajícím posouzení, 

I. vzhledem k tomu, že důvěra v účinnost očkovacích látek proti chřipce H1N1 byla 
zpochybněna ve smlouvách o nákupu dílčím převodem zodpovědnosti za vedlejší účinky 
z výrobců na členský stát,

J. vzhledem k poznatkům různých parlamentních výborů a hodnotících misí v členských 
zemích Evropské unie o následných opatřeních v rámci boje proti chřipce H1N1,

NEZÁVISLOST

1. žádá, aby byly přezkoumány plány prevence zavedené v EU a členských zemích s cílem 
dosáhnout dostatečné nezávislosti a flexibility a umožnit reagovat rychle a případ od 
případu na skutečné riziko, zejména na základě posledních dostupných vědeckých 
poznatků; 

2. domnívá se, že je třeba posílit pravomoci Evropského střediska pro prevenci a kontrolu 
nemocí (ECDC), aby EU disponovala vlastní kapacitou vyhodnocování závažnosti 
infekčních rizik a mohla, v případě potřeby, vypracovat vlastní systém varování ve 
zdravotnictví, který by byl nezávislý na mezinárodních subjektech, jako je např. WHO;

3. požaduje zavedení rozsáhlých, věrohodných a účinných vědeckých postupů, pokud jde 
o posuzování doporučených léků v případě ohrožení zdraví, především v situaci skutečné 
pandemie;

4. vyžaduje okamžitá vysvětlení o účinnosti strategií očkování proti chřipce doporučených 
v EU vzhledem k významu důkazů zpochybňujících tuto účinnost, k chybějícím 
věrohodným údajům, které ji zaručují, a nejistotám stále obklopujícím poměr rizik 
a prospěšnosti;   

5. žádá především agenturu EMA, aby přezkoumala zrychlené schvalovací postupy 
umožňující, aby byly na trh uvedeny léky, které byly vyvinuty v reakci na zdravotní krizi, 
s cílem zajistit správné posouzení poměru rizik a prospěšnosti spojené s užíváním těchto 
léků; 

TRANSPARENTNOST

6. žádá Komisi o provedení auditu v souvislosti s fungováním agentury EMA a střediska 
ECDC a dále v souvislosti s celkovou částkou za řízení onemocnění chřipkou H1N1 
v EU;

7. připomíná agentuře EMA předepsanou povinnost zpřístupnit všechny dokumenty týkající 
se klinických testů, výzkumných protokolů a nežádoucích účinků léků posouzených 
odborníky, včetně očkovacích látek a antivirových léků doporučených v rámci boje proti 
chřipce H1N1;

8. domnívá se, že střety zájmů prokázané u některých odborníků, kteří pracují jako poradci 
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v evropských orgánech a institucích, vedou k podezřením na nežádoucí ovlivňování 
a škodí celkové věrohodnosti evropských zdravotnických agentur a jejich doporučení; 
požaduje zvláště po agentuře EMA a středisku ECDC, aby neprodleně přezkoumaly 
kontrolní postupy týkající se současných a budoucích odborníků s cílem zajistit úplnou 
transparentnost; 

9. žádá o zveřejnění jmen, zařazení a případných střetů zájmů vysokých úředníků, členů 
neformálních skupin, jako je např. Výbor pro zdravotní bezpečnost, HEOF (nástroj pro 
mimořádné zdravotní události) a zvláštní pracovní skupina pro očkování EU;

10. žádá, aby měl výrobce plnou odpovědnost za kvalitu, bezpečnost a účinnost léku;

SPOLUPRÁCE

11. požaduje, aby byly přesně stanoveny a vymezeny úlohy, povinnosti, kompetence, hranice, 
vztahy a zodpovědnost Komise, střediska ECDC, agentury EMA, členských států, ale také 
méně formálních subjektů, jako je např. Výbor pro zdravotní bezpečnost, HEOF nebo 
skupina pro veřejné zdraví, složených z vysokých úředníků, kteří mohou zasáhnout do 
rozhodovacích procesů spojených s řízením zdravotní krize; 

12. schvaluje zavedení postupu umožňujícího členským státům nepovinný hromadný nákup 
očkovacích látek a antivirových léků v okamžiku, kdy pozitivní poměr rizika-prospěšnosti 
preventivního/terapeutického účinku bude nepochybný a jasně prokázán, tak aby bylo 
u daného výrobku dosaženo výhodné sazby blížící se jeho pořizovací ceně;

13. považuje za nezbytné, aby o těchto revizích a upřesněních byli neprodleně informováni 
poslanci Parlamentu a evropští občané; 

14. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

„Na rozdíl od viru ptačí chřipky, chřipka H1N1 v součastné době způsobuje převážně 
onemocnění s mírným průběhem, bylo zaznamenáno i několik úmrtí mimo ohnisko nákazy 

v Mexiku. Doufáme, že se situace bude i nadále vyvíjet obdobným způsobem.“
Margaret Chan, generální ředitelka Světové zdravotnické organizace, dne 18. května 2009

Podle číselných údajů oznámených na konci dubna 2010 Evropským střediskem pro prevenci 
a kontrolu nemocí (v angličtině ECDC) chřipka A (H1N1) způsobila v roce 2009 v Evropě 
2900 úmrtí. Překvapující je však zjištění, do jaké míry jsou tyto výsledné počty nízké vůči 
oficiálním odhadům Evropské komise týkajícím se úmrtí způsobených sezónní chřipkou, 
které se v případě mírného průběhu onemocnění pohybují okolo 40 000 úmrtí za rok a 
v období mimořádné epidemie okolo 220 000 úmrtí. Tyto počty jsou také jednoznačně nižší 
než nejoptimističtější prognózy zdravotnických orgánů členských států Evropské unie. Ještě 
překvapivější je skutečnost, že míra úmrtnosti v evropských zemích zasažených touto 
chřipkou je srovnatelná, ať už se jedná o zemi, kde proběhlo hromadné očkování, či nikoli, 
jako v případě Polska, které odmítlo jakékoli očkování obyvatel. Měli bychom přehodnotit 
předpokládanou závažnost této chřipky H1N1? Ano, určitě. Na skutečnosti, že pro chřipku 
H1N1 je charakteristická relativně mírná nakažlivost, se nyní v roce 2010 odborníci v oblasti 
veřejného zdraví všeobecně shodují.

Je však nutné připomenout, že mírný průběh epidemie chřipky H1N1 uznala Světová 
zdravotnická organizace (WHO) již v květnu 2009 na tiskové konferenci Margaret Chanové, 
generální ředitelky Světové zdravotnické organizace (WHO). Tedy měsíc předtím než WHO 
vyhlásila 6. stupeň pohotovosti v souvislosti s „pandemií” chřipky H1N1.  Členské státy 
a orgány a instituce EU se přizpůsobily této maximální výstražné hodnotě a přijaly sérii 
nákladných opatření, která byla s ohledem na skutečnou – již známou! – závažnost chřipky 
H1N1 zbytečná a nepřiměřená.

Analýza řízení onemocnění chřipkovým virem H1N1 v rámci EU tak odhalila značný rozdíl 
mezi počty úmrtí způsobených chřipkou H1N1 a počty úmrtí způsobených sezónní chřipkou. 
Tyto ztráty na lidských životech jsou tragické nicméně málo početné. Analýza dále odhalila 
vysoké náklady vynaložené v členských státech a na úrovni EU v souvislosti se zavedením 
zdravotních opatření. Odhadované náklady činí např. 1,3 miliardy eur ve Velké Británii a 990 
miliónů eur ve Francii (oproti 87 miliónům eur v případě sezónní chřipky). 

Tento rozdíl a zjevně nepřiměřené náklady byly mimo jiné podrobeny, v rámci EU, četným 
parlamentním šetřením, zjišťovacím misím a hodnocením více či méně nezávislých 
zdravotnických orgánů. V usnesení ze dne 24. června 2010 se parlamentní shromáždění Rady 
Evropy hluboce znepokojuje nad „způsobem, jakým bylo postupováno při pandemii 
onemocnění chřipkovým virem H1N1, a to nejen pokud jde o Světovou zdravotnickou 
organizaci (WHO), ale i o příslušné zdravotnické orgány na úrovni EU i na úrovni 
jednotlivých členských států. Obává se především toho, že některé důsledky rozhodnutí 
a stanovisek vedly k porušení priorit v oblasti veřejného zdravotnictví v celé Evropě, 
k rozsáhlému plýtvání veřejnými finančními prostředky a k všeobecnému neopodstatněnému 
strachu evropského obyvatelstva ze zdravotní rizik.“

Evropská unie potřebuje větší míru nezávislosti
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Analýza řízení onemocnění chřipkovým virem H1N1 v Evropě tedy naznačuje první zásadní 
problém, jenž tkví v nedostatku nezávislého hodnocení ze strany vnitrostátních nebo 
evropských zdravotnických orgánů. Soubor opatření, která byla zavedena, neodpovídala 
přiměřené reakci založené na dostupných vědeckých údajích. Naopak, přijatá rozhodnutí 
představovala mechanické uplatňování předem připravených prostředků. Strategie přijaté 
v rámci EU a členských států vyplývají z přípravných plánů sestavených v roce 2005 nebo 
v roce 2007 ve spolupráci s WHO. Ve ¾ členských států jsou uplatňované politiky nákupu 
očkovacích látek přímým důsledkem tzv. „spících smluv“ uzavřených s farmaceutickými 
společnostmi v roce 2007. U očkovacích látek určených pro období pandemie, kterými byly 
očkovány milióny lidí v Evropě, byly využity výjimečné „zmírněné” schvalovací postupy, 
opírající se o předchozí studie a složení očkovací látky vyvinuté v období chřipkového viru 
H5N1 v letech 2005/2007.

Tyto příklady dokládají základní nedostatek pružnosti a flexibility evropských orgánů 
a institucí, které se ukázaly jako neschopné oprostit se od předem sestavených prognóz 
a přizpůsobit se vhodným způsobem a včas skutečným klinickým a epidemiologickým 
údajům, které byly k dispozici. Hrozivé soukolí politiky a rozhodování vysvětluje z větší části 
liknavost a obrovské výdaje způsobené šířením nadměrné a nezřízené paniky ve zdravotnictví 
v případě chřipkové „pandemie“, která podle jistého francouzského odborníka připomíná 
spíše „chřipečku“.

Kromě přijatých opatření Evropská unie taktéž slepě následovala hodnocení rizik 
vypracované Světovou zdravotnickou organizací a přejala bez výhrad její přehnaně poplašný 
postoj. To vedlo členské státy k provádění předem vypracovaných přípravných plánů a 
k objednávání očkovacích látek na základě spících smluv uzavřených s výrobci očkovacích 
látek v průběhu předcházející chřipkové krize spojené s chřipkovým virem H5N1. Tyto 
objednávky byly draze zaplaceny a navíc odpovědnost za vedlejší účinky připadla členským 
státům, nikoli farmaceutickým společnostem. Toto ustanovení je v rozporu s obvyklou 
evropskou praxí.

Podporovat stanovisko Světové zdravotnické organizace však není povinnost. V roce 1986 po 
výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu Evropské společenství stanovilo mnohem přísnější 
normy týkající se kontaminace potravin oproti normám stanoveným Světovou zdravotnickou 
organizací (600 becquerelů cesia 137 na kg potravin a 370 Bq u potravin určených kojencům, 
zatímco WHO doporučovala 1 000 Bq na kg).

Chceme, aby evropské zdravotnické instituce byly slepě poslušné a ovlivnitelné?  Nebo aby 
byly schopné vytvářet si své vlastní názory a vydávat vlastní odborná stanoviska, která by 
nebyla závislá na jiných mezinárodních subjektech a respektovala jejich poslání financované 
evropskými daňovými poplatníky? V rámci svých návrhů usilovala zpravodajka nalézt 
uspokojivou odpověď právě na tyto otázky s cílem obnovit důvěru evropských občanů vůči 
evropským zdravotnickým institucím.

Evropská unie potřebuje větší míru transparentnosti
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Z analýzy řízení krize spojené s chřipkovým virem H1N1 ze strany Evropské unie vyplývá 
rovněž další zásadní problém, který se týká hodnocení doporučených léků proti chřipce 
a zejména využití systematického očkování. Je nutné zdůraznit, že účinnost očkovacích látek 
proti chřipce je silně zpochybňována v několika analýzách nadace Cochrane zveřejněných 
v referenčních vědeckých časopisech. Tato pochybnost se ještě prohloubí, prostudujeme-li 
důkladně zkušební klinické protokoly vypracované výrobci očkovacích látek za účelem 
prokázat účinnost těchto látek.  Financování a předchozí rozhodnutí mohou mít vlit na úspěch 
či neúspěch studie. Z tohoto důvodu potřebujeme studie nezávislé na farmaceutických 
společnostech zabývající se očkovacími látkami a antivirovými léky, včetně sledování míry 
proočkovanosti. „Doposud jsme byli příliš závislí na studiích farmaceutických společností“ 
uvádí se v závěrech konference o zkušenostech získaných z pandemie onemocnění 
chřipkovým virem A (H1N1). Na otázku, zda je vědecká dokumentace týkající se očkovacích 
látek určených pro „pandemii“ dostatečná, odpověděla bývalá ředitelka Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Zsuzsanna Jakabová, že „nikdy předtím nebyla 
očkovací látka schválena s tak omezeným množstvím vědecké dokumentace.“

Evropská unie potřebuje větší míru spolupráce

Vyhodnocení řízení onemocnění chřipkovým virem H1N1 dokazuje protichůdné strategie 
očkování. Některé členské státy prováděly hromadná očkování, jiné očkování zaměřené na
příslušné skupiny a Polsko se rozhodlo neočkovat své občany vůbec. Tato situace dokazuje 
nedůvěru v hodnocení rizik očkování.

Je naprosto nezbytné respektovat suverenitu vnitrostátních orgánů, pokud jde o rozhodování 
o užívání léků. Avšak při nákupu očkovacích látek a léků, jejichž kladný poměr prospěšnosti-
rizika byl jasně prokázán, doporučuje se, aby se členské státy dobrovolně sdružovaly a získaly 
tak během jednání výhodnější ceny.  Jednalo by se o přímé použití čl. 168 odst. 2 Smlovy 
o fungování Evropské unie.


