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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om evaluering af håndteringen af H1N1-influenzaen i 2009-2010 i EU
(2010/2153(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til det internationale sundhedsregulativ – IHR (2005)1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. november 2005 om planlægning af 
beredskab og indsats over for pandemisk influenza i Det Europæiske Fællesskab 
(KOM(2005)0607),

– der henviser til Rådets arbejdsdokument af 30. november 2007 om spørgsmål vedrørende 
sundhedssikkerhed2,

– der henviser til Rådets konklusioner af 16. december 2008 om sundhedssikkerhed3,

– der henviser til ECDC's foreløbige vejledning om "Anvendelsen af specifikke vacciner 
mod pandemisk influenza under H1N1-pandemien i 2009"4,

– der henviser til WHO's vejledning af april 2009 om beredskab og indsats over for 
pandemisk influenza5,

– der henviser til Rådets konklusioner af 30. april 20096 om influenzainfektion af type 
A/N1H1,

– der henviser til udvekslingen af synspunkter mellem ECDC's direktør og Udvalget om 
Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed den 4. september 2009,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. september 2009 med titlen "Pandemisk 
influenza (H1N1) 2009"7,

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 15. september 2009 
om fælles indkøb af vaccine mod influenza A (H1N1)8, 

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 15. september 2009 
om at kommunikere med offentligheden og medierne om pandemisk influenza (H1N1) 

                                               
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_da.pdf
8 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff1_en.pdf
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20091, 

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 15. september 2009 
om støtte til tredjelande til at bekæmpe influenza A (H1N1)2, 

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 15. september 2009 
om myndighedernes sagsbehandling med henblik på godkendelse af antivirale lægemidler 
og vacciner til beskyttelse mod pandemisk influenza (H1N1) 20093, 

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 15. september 2009 
om vaccinationsstrategier mod pandemisk influenza (H1N1) 20094,

– der henviser til "Europæisk strategi for Influenza A/H1N1 – Overvågning af forholdet 
mellem fordele og risici ved vaccine", oktober 20095,

– der henviser til Rådets konklusioner af 12. oktober 2009 om 2009-pandemien (H1N1) –
en strategisk tilgang6, 

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 23. november 2009 
om sundhedssikkerhed i Den Europæiske Union og internationalt7,

– der henviser til evalueringsrapporten af 16. april 2010 om indsatsen på tværs af EU i 
forbindelse med pandemisk influenza (H1N1) 20098,

– der henviser til den endelige rapport fra januar 2010 om evaluering af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur9,

– der henviser til resolution 1749 (2010) om "håndtering af H1N1-pandemien: mere 
gennemsigtighed krævet", som blev vedtaget af Europarådets Parlamentariske Forsamling 
i juni 201010,

– der henviser til konklusionerne fra konferencen om erfaringerne fra A (H1N1)-pandemien 
den 1. og 2. juli 201011,

– der henviser til rapporten med titlen "Influenza A (H1N1): tilbageblik på det 21. 
århundredes første pandemi" af det franske senats undersøgelseskommission om influenza 
A, offentliggjort den 29. juli 201012,

                                               
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/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff4_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2 og 
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
12 http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-685-1-notice.html  
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– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands henstillinger om Det Europæiske 
Lægemiddelagentur af 29. april og 19. maj 20101,

– der henviser til evalueringsrapporten af 25. august 2010 om strategier på tværs af EU i 
forbindelse med vacciner mod pandemier2,

– der henviser til Rådets konklusioner af 13. september 2010 om erfaringerne fra A (H1N1)-
pandemien – Sundhedssikkerhed i Den Europæiske Union3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2010),

A. der henviser til, at H1N1-influenzaens manglende virulens var kendt af både nationale og 
internationale sundhedsmyndigheder, WHO inkluderet, så tidligt som i maj 2009, og at 
denne moderate virulens blev bekræftet af den meget lave dødelighed, der blev observeret 
efter denne "pandemi", sammenlignet med de officielle tal for sæsonbestemt influenza,

B. der henviser til, at de kriterier, som WHO brugte i 2009 for at definere en "pandemi", som 
udelukkende var baseret på spredningen af virus uden hensyn til sværhedsgraden af 
infektionen, har fordrejet den normale betydning af ordet pandemi og forårsaget en global 
falsk alarm, samt at denne skrækkampagne har ført til uhensigtsmæssige afgørelser for 
folkesundheden og en overdreven mobilisering af både befolkninger og forvaltninger i 
Den Europæiske Union og dens medlemsstater,

C. der henviser til, at de voldsomme omkostninger til styring af denne krise i 
medlemsstaterne primært er et direkte resultat af EU's manglende uafhængighed og 
kritiske ånd i forhold til WHO's risikovurdering,

D. der henviser til, at de udgifter, som medlemsstaternes beredskabsplaner har afholdt, i vid 
udstrækning skyldes køb af store mængder af vacciner,

E. der henviser til, at denne systematiske vaccinestrategi hovedsageligt skyldes en blind tro 
på effekten af influenzavacciner uden at tage hensyn til de videnskabelige beviser, der 
modsiger denne opfattelse (se Cochrane-undersøgelserne), og at de tilgængelige 
undersøgelser af lægemidlers effektivitet, vacciner inklusive, overvejende har været 
produceret af medicinalvirksomheder, og dermed har effektiviteten af influenzavacciner 
ikke været genstand for objektiv bevisførelse,

F. der henviser til, at EU's og medlemsstaternes afvigende anbefalinger, for så vidt angår de 
prioriterede målgrupper til vaccination, viser den store usikkerhed, der hersker omkring 
vurderingen af de anbefalede H1N1-vacciner,

G. der henviser til, at der er behov for væsentlige ændringer i det nuværende sundhedssystem 
                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/en/4940/html.bookmark og
http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/en/5251/html.bookmark
2 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
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i EU og dets medlemsstater for at nå nogle mål for den offentlige sundhed, som ikke blot 
søges nået ved en rent farmakologisk tilgang,

H. der henviser til, at trods gentagne anmodninger fra Den Europæiske Ombudsmand til Det 
Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er EMA's dokumenter vedrørende 
forskningsprotokoller, kliniske forsøg og bivirkninger af lægemidler, der har været 
genstand for deres evaluering, stadig ikke offentligt tilgængelige,

I. der henviser til, at der også blev skabt tvivl om tilliden til vacciner mod H1N1-influenza, 
på grund af at der i købsaftalerne skete en delvis overdragelse af ansvaret for bivirkninger 
fra fabrikanten til medlemsstaten,

J. der henviser til den lære, som de forskellige parlamentariske udvalg og 
vurderingsmissioner i EU's medlemsstater har uddraget af svarene i forbindelse med 
kampen mod H1N1-influenza,

UAFHÆNGIGHED

1. anmoder om, at EU's og medlemsstaternes forebyggelsesplaner revideres for at blive 
tilstrækkelig selvstændige og fleksible til så hurtigt som muligt og efter en konkret og 
individuel vurdering at kunne tilpasses den reelle risiko, især på grundlag af de seneste 
videnskabelige data;

2. mener, at beføjelserne for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme (ECDC) bør styrkes, således at EU får sin egen kapacitet til at vurdere 
infektionsrisici, i givet fald ved at etablere sin egen sundhedsvarslingsskala, der skal være 
uafhængig af internationale organer som WHO;

3. kræver, at der indføres solide, troværdige og effektive videnskabelige procedurer til 
vurdering af de lægemidler, som anbefales i sundhedsmæssige nødsituationer, især i tider 
med reelle pandemier;

4. kræver hurtigst muligt en afklaring om effektiviteten af de vaccinestrategier mod 
influenza, der anbefales i EU, på baggrund af den betydelige dokumentation, der rejser 
tvivl om deres effektivitet, og manglen på pålidelige data, der garanterer effektiviteten, 
samt den usikkerhed, der stadig hersker omkring forholdet mellem risici og fordele;

5. anmoder navnlig EMA om at gennemgå procedurerne for den hurtige 
godkendelsesprocedure til markedsføring af lægemidler, der har til formål at løse den 
sundhedsmæssige krise, med henblik på at sikre en korrekt vurdering af forholdet mellem 
risici og fordele ved anvendelsen af disse lægemidler;

GENNEMSIGTIGHED

6. opfordrer Kommissionen til at iværksætte en revision af EMA's og ECDC's 
funktionsmåde samt af de samlede udgifter til håndtering af H1N1-influenza i EU;

7. minder EMA om lovkravet om at sikre offentlig adgang til alle de dokumenter vedrørende 
kliniske forsøg, forskningsprotokoller og lægemidlers bivirkninger, som har været 
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vurderet af deres eksperter, herunder vacciner og antivirale lægemidler, der blev anbefalet 
som led i kampen mod H1N1-influenza;

8. mener, at de interessekonflikter, der er konstateret hos visse eksperter, der rådgiver EU-
institutionerne, skaber mistanke om utilbørlig påvirkning og er skadelige for den samlede 
troværdighed af de europæiske sundhedsagenturer og deres henstillinger; kræver navnlig, 
at EMA og ECDC hurtigst muligt reviderer både de nuværende og de fremtidige 
eksperters kontrolprocedurer for at opnå fuld gennemsigtighed;

9. anmoder om offentliggørelse af navn på, stillingsbetegnelse for og potentielle 
interessekonflikter hos de ledende medlemmer af uformelle grupper såsom Udvalget for 
Sundhedssikkerhed, centret for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (HEOF) samt 
EU's "vaccinetaskforce";

10. anmoder om, at det fulde ansvar for et lægemiddels kvalitet, sikkerhed og virkning 
pålægges producenten;

SAMARBEJDE

11. kræver, at det angives og defineres præcist, hvilke roller, opgaver, beføjelser, 
begrænsninger, relationer og ansvar der ligger hos henholdsvis Kommissionen, ECDC, 
EMA og medlemsstaterne, men også hos de mere uformelle organer som f.eks. Udvalget 
for Sundhedssikkerhed, HEOF eller "sundhedsgruppen" bestående af højtstående 
embedsmænd, der kan intervenere i beslutningsprocessen i forbindelse med styring af en 
sundhedskrise;

12. bifalder oprettelsen af en procedure, der giver medlemsstaterne mulighed for at foretage et 
samlet indkøb af vacciner og antivirale lægemidler på frivillig basis, så snart det positive 
forhold mellem risici og fordele for den forebyggende/terapeutiske virkning er klart og 
uomtvisteligt påvist, med henblik på for et givent produkt at opnå gunstige priser, der 
nærmer sig kostprisen;

13. anser det for absolut nødvendigt, at parlamentsmedlemmerne og EU-borgerne snarest 
informeres om disse ændringer og præciseringer;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale 
parlamenter.
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BEGRUNDELSE

"I modsætning til fugleinfluenzaen forårsager H1N1-virusset i øjeblikket primært mild 
sygdom med få dødsfald, bortset fra udbruddet i Mexico. Vi håber, at dette mønster 

fortsætter."
Margaret Chan, generaldirektør for Verdenssundhedsorganisationen, den 18. maj 2009

Influenzaen af type A (H1N1) 2009 har krævet 2 900 dødsfald i Europa ifølge tal fra 
slutningen af april 2010 fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme (ECDC). Det er imidlertid slående, hvor lave disse tal er i forhold til de officielle 
skøn over dødsfald som følge af sæsonbestemt influenza, som af Europa-Kommissionen 
anslås til 40 000 dødsfald i et moderat år og 220 000 dødsfald i en særlig alvorlig sæson. De 
er også langt under de mest optimistiske prognoser fra sundhedsmyndighederne i EU-
medlemsstaterne. End mere overraskende er det, at antallet af dødsfald i de europæiske lande, 
som blev ramt af influenzaen, er omtrent lige stort, uanset om befolkningen blev 
massevaccineret eller ej – som f.eks. i Polen, hvor man valgte ikke at vaccinere befolkningen 
overhovedet. Bør man revurdere denne H1N1-influenzas formodede alvor? Ja, sikkert. Der er 
i øvrigt i dag (i 2010) konsensus blandt folkesundhedseksperter om H1N1-influenzaens 
forholdsvis moderate virulens.

Men det er nødvendigt at minde om, at WHO allerede i maj 2009 under en pressekonference 
med sin generaldirektør, Margaret Chan, officielt erkendte, at H1N1-influenzaen var af 
moderat sværhedsgrad. Det vil sige, en måned før WHO i forbindelse med H1N1 erklærede 
alarmniveau 6 "pandemi". Dette er det højeste alarmniveau, som medlemsstaterne og EU-
institutionerne reagerede på ved at træffe en række dyre og unødvendige foranstaltninger, som 
var ude af proportioner med H1N1-influenzaens reelle – og kendte! – alvor.

En analyse af håndteringen af H1N1-influenzaen i EU afslører en slående kontrast mellem 
antallet af dødsfald som følge af H1N1 og antallet af dødsfald som følge af den 
sæsonbestemte influenza – et tragisk tab på det menneskelige plan, men dog af beskedent 
omfang. Og den viser også, hvilke enorme udgifter de gennemførte sundhedsforanstaltninger 
har kostet medlemsstaterne og EU. Disse udgifter anslås at beløbe sig til 1,3 mia. EUR i 
Storbritannien og 990 mio. EUR i Frankrig (mod 87 mio. EUR for en sæsonbestemt 
influenza).

Dette misforhold og de tilsyneladende overdrevne udgifter har i EU desuden været genstand 
for en lang række parlamentariske undersøgelser samt informations- og vurderingsmissioner, 
som har været mere eller mindre uafhængige af de involverede sundhedsmyndigheder. I sin 
resolution af 24. juni 2010 giver Europarådets parlamentariske forsamling udtryk for at være 
foruroliget over "hvordan den pandemiske H1N1-influenza er blevet håndteret, ikke kun af 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO), men også af de kompetente sundhedsmyndigheder 
på både EU-plan og nationalt plan. Den parlamentariske forsamling er især bekymret over 
visse følger af afgørelser og udtalelser, som har medført en fordrejning af prioriteterne for 
folkesundheden i hele Europa, et betydeligt spild af offentlige midler og forekomsten af en 
uberettiget frygt for de sundhedsrisici, som den europæiske befolkning er udsat for i 
almindelighed."

EU har brug for mere selvstændighed
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Analysen af håndteringen af H1N1-influenzaen i Europa afslører således et første 
grundlæggende problem: manglen på en uafhængig vurdering af vores nationale og/eller 
europæiske sundhedsmyndigheder. Faktisk har de gennemførte foranstaltninger været ude af 
proportioner og ikke været udformet på grundlag af de tilgængelige videnskabelige data. De 
afgørelser, der blev truffet, var tværtimod udtryk for en mekanisk anvendelse af midler, der 
var fastsat på forhånd. EU's og medlemsstaternes strategier baseredes på beredskabsplaner, 
der var udarbejdet i 2005 eller 2007 i samarbejde med WHO. I tre fjerdedele af 
medlemsstaterne var den anvendte indkøbspolitik for vacciner et direkte resultat af de 
"hvilende kontrakter", der var indgået med medicinalvirksomhederne i 2007. De 
"pandemivacciner", som blev sprøjtet ind i millioner af mennesker i Europa, har nydt godt af 
nogle helt særlige og mindre strenge godkendelsesprocedurer, der byggede på gamle 
undersøgelser og vaccineformler, der blev produceret på tidspunktet for H5N1-virusset i årene 
2005-2007.

Disse eksempler illustrerer den alvorlige mangel på fleksibilitet i EU-institutionerne, der har 
vist sig at være ude af stand til at afvige fra tidligere udfærdigede prognoser for i stedet – på 
bedste måde og i realtid – at tilpasse sig de virkelige kliniske og epidemiologiske data, som er 
tilgængelige. Dette formidable politiske og beslutningsmæssige maskineri forklarer stort set 
inertien og de enorme omkostninger, som en overdreven og frit hærgende skrækkampagne har 
medført for en "influenzapandemi", som ifølge en fransk ekspert snarere lignede en simpel 
snue.

Ud over de foranstaltninger, som EU har truffet, har den også ukritisk lagt sin risikovurdering 
på linje med WHO's overdrevne skrækkampagne. Dette fik medlemsstaterne til at iværksætte 
de på forhånd udarbejdede beredskabsplaner, hvilket blandt andet fik dem til at bestille 
vaccine i overensstemmelse med de hvilende kontrakter, der var indgået med 
vaccineproducenterne i forbindelse med den foregående influenzakrise, da det drejede sig om 
H5N1-influenza. Disse ordrer har man betalt en høj pris for, ikke mindst da medlemsstaterne 
måtte overtage ansvaret for bivirkninger fra medicinalfirmaerne – en klausul, der strider mod 
almindelig europæisk praksis.

Det er imidlertid ikke obligatorisk at følge WHO's holdning på denne måde. I forbindelse med 
eksplosionen på atomkraftværket i Tjernobyl i 1986 fastsatte EF langt strengere 
grænseværdier for forurening af fødevarer end WHO (600 becquerel cæsium 137 per kg 
fødevare og 370 Bq for babymad, mens WHO's grænseværdi var på 1 000 Bq/kg).

Ønsker vi europæiske sundhedsmyndigheder, der følger andre blindt og giver efter for 
påvirkninger udefra? Eller vil vi have myndigheder, der er i stand til at skabe deres egne 
meninger og udbrede deres egen ekspertise uden at være afhængige af andre internationale 
organisationer, og som gør det inden for rammerne af de opgaver, de europæiske skatteydere 
betaler for? Det er disse spørgsmål, som ordføreren ønsker at besvare på tilfredsstillende vis 
med sine forslag, med det formål at europæerne skal genvinde tilliden til de europæiske 
sundhedsmyndigheder.

EU har brug for mere gennemsigtighed

Analysen af EU's håndtering af H1N1-krisen afslører også et andet vigtigt problem: 
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vurderingen af de lægemidler, som blev anbefalet mod influenzaen, især den systematiske 
brug af vacciner. Det bør påpeges, at influenzavaccinernes effektivitet bestrides kraftigt i flere 
analyser, som er blevet gennemført af Cochrane-stiftelsen, og som har været offentliggjort i 
videnskabelige referencetidsskrifter. Denne tvivl forstærkes yderligere, hvis man nøje studerer 
protokollerne fra de kliniske forsøg, som vaccineproducenterne gennemfører for at bevise 
deres vacciners effektivitet. Finansieringen og de valg, der træffes undervejs, kan også 
påvirke, om forsøget er vellykket eller ej. Det er derfor, der er behov for undersøgelser, som 
er uafhængige af medicinalvirksomhederne, om vacciner og antivirale midler, herunder 
overvågning af vaccinationsdækningen. Ifølge konklusionerne fra konferencen om 
erfaringerne fra A (H1N1)-pandemien har vi hidtil været alt for afhængige af 
medicinalvirksomhederne for disse undersøgelser. Da ECDC's forhenværende direktør, 
Zsuzsanna Jakab, blev spurgt om de videnskabelige beviser på "pandemivacciner", svarede 
hun, at en vaccine aldrig tidligere er blevet godkendt på baggrund af så lidt videnskabelig 
viden.

EU har brug for mere samarbejde

Resultatet af håndteringen af H1N1-influenzaen viser, at der blev fulgt forskellige 
vaccinationsstrategier. Nogle medlemsstater anvendte massevaccinationer, mens andre 
medlemsstater vaccinerede udsatte målgrupper, og Polen ikke vaccinerede nogen. Dette viser 
klart, at der er en manglende tillid i forbindelse med risikovurdering af vacciner.

Det er yderst vigtigt, at de nationale myndigheders suverænitet respekteres i forbindelse med 
beslutninger om brug af lægemidler. Men ved køb af vacciner og lægemidler, hvis fordele 
påviseligt opvejer risiciene, anbefales det, at medlemsstaterne frivilligt slutter sig sammen for 
at forhandle fordelagtige priser Det ville være en direkte anvendelse af artikel 168, stk. 2, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


