
PR\835437HU.doc PE450.913v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2010/2153(INI)

15.10.2010

JELENTÉSTERVEZET
2009–2010-ben az EU-ban a H1N1 influenza kezelésének értékeléséről
(2010/2153(INI))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Michèle Rivasi



PE450.913v01-00 2/10 PR\835437HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ........................................................................................................................8



PR\835437HU.doc 3/10 PE450.913v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

2009–2010-ben az EU-ban a H1N1 influenza kezelésének értékeléséről
(2010/2153(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikkére,

– tekintettel a 2005. évi Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályokra (2005)1,

– tekintettel a Bizottságnak „Az influenza pandémiás készültségi és reagálási tervről az 
Európai Közösségben” című, 2005. november 28-i közleményére (COM(2005)0607),

– tekintettel a Tanácsnak az egészségvédelemmel kapcsolatos kérdésekről szóló, 2007. 
november 30-i munkadokumentumára2,

– tekintettel a Tanácsnak az egészségvédelemről szóló, 2008. december 16-i 
következtetéseire3,

– tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) „A 
2009-es H1N1 világjárvány során különleges világméretű influenzajárvány elleni 
védőoltások alkalmazásáról” szóló időközi útmutatására4,

– tekintettel a WHO-nak az influenza pandémiás készültségi és reagálási tervről szóló, 
2009. áprilisi útmutató dokumentumára5,

– tekintettel a Tanácsnak az A/H1N1 által okozott influenzafertőzésről szóló, 2009. április 
30-i következtetéseire6,

– tekintettel az ECDC igazgatója, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság között 2009. szeptember 4-én folytatott eszmecserére,

– tekintettel a Bizottságnak a 2009. évi (H1N1)-világjárványról szóló, 2009. szeptember 15-
i közleményére7,

– tekintettel a Bizottság szolgálatainak az A (H1N1) influenza elleni védőoltások közös 
beszerzéséről szóló, 2009. szeptember 15-i munkadokumentumára8, 

– tekintettel a Bizottság szolgálatainak a 2009. évi (H1N1)- világjárványról a 

                                               
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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nyilvánossággal és a médiával folytatandó kommunikációról szóló, 2009. szeptember 15-i 
munkadokumentumára1, 

– tekintettel a Bizottság szolgálatainak az A (H1N1)-influenza elleni küzdelemben a 
harmadik országoknak nyújtott támogatásról szóló, 2009. szeptember 15-i 
munkadokumentumára2, 

– tekintettel a Bizottság szolgálatainak a 2009. évi (H1N1)-pandémiával szembeni 
védekezés keretében az antivirális gyógyszerek és védőoltások engedélyezésére 
vonatkozó szabályozási eljárásról szóló, 2009. szeptember 15-i munkadokumentumára3, 

– tekintettel a Bizottság szolgálatainak a 2009. évi (H1N1)-pandémiával szembeni 
vakcinázási stratégiákról szóló, 2009. szeptember 15-i munkadokumentumára4,

– tekintettel az „A/H1N1 influenzára irányuló európai stratégia – A védőoltások előnyeinek 
és kockázatainak nyomon követése” című, 2009. októberi dokumentumra5,

– tekintettel a Tanácsnak „A 2009. évi (H1N1)-pandémiáról – stratégiai megközelítés” 
című, 2009. október 12-i következtetéseire6, 

– tekintettel a Bizottság szolgálatainak az Európai Unióban és nemzetközi színtéren az 
egészségvédelemről szóló, 2009. november 23-i munkadokumentumára7,

– tekintettel a 2009. évi (H1N1)-pandémiára adott uniós szintű válaszlépésről szóló, 2010. 
április 16-i értékelő jelentésre8,

– tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség értékeléséről szóló, 2010. januári végleges 
jelentésre9,

– tekintettel az Európa Tanács parlamenti közgyűlése által 2010 júniusában elfogadott „A 
H1N1-pandémia kezelése: nagyobb fokú átláthatóságra van szükség” című 1749 (2010) 
sz. határozatára10,

– tekintettel az A(H1N1)-pandémiából levont tanulságokkal kapcsolatban 2010. július 1-jén 
és 2-án megtartott konferencia következtetéseire11,

– tekintettel a francia szenátus A-influenzával foglalkozó vizsgálóbizottságának „Az A 
(H1N1)v influenza: a XXI. század első járványának hozama” című, 2010. július 29-én 

                                               
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 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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közzétett jelentésére1,

– tekintettel az európai ombudsmannak az Európai Gyógyszerügynökségről szóló, 2010. 
április 29-i és május 19-i ajánlásaira2,

– tekintettel a pandémia elleni uniós szintű vakcinázási stratégiákról szóló, 2010. augusztus 
25-i értékelő jelentésre3,

– tekintettel a Tanácsnak „Az A/H1N1 pandémiából levont tanulságokról –
egészségvédelem az EU-ban” című, 2010. szeptember 13-i következtetéseire4,

– tekintettel Eljárási Szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A7-0000/2010),

A. mivel a H1N1 influenza fertőzőképességének hiányáról a nemzeti és nemzetközi 
egészségügyi hatóságoknak – köztük a WHO-nak – 2009 májusa óta tudomásuk volt, 
mivel az influenzának ezt a mérsékelt fertőzőképességét megerősítette az e „pandémiás” 
influenzát követően – a szezonális influenza hivatalosan elismert számadataira tükrében –
megfigyelt igen enyhe mértékű mortalitás, 

B. mivel a fertőzés súlyosságát figyelmen kívül hagyva kizárólag a vírus terjedésén alapuló, 
a „világjárvány” meghatározásához 2009-ben a WHO által figyelembe vett szempontok 
elferdítették a „világjárvány” szó közfelfogás szerinti értelmét és világszerte téves 
riasztást váltottak ki, és mivel ez a rémhírterjesztés nem megfelelő közegészségügyi 
döntésekhez, valamint az Európai Unió és tagállamai lakosságának és közigazgatásának, 
illetve igazgatásának aránytalan mértékű mozgósításához vezetett,

C. mivel a tagállamokon belül az e válság kezelésével kapcsolatban felmerült, túlzott 
mértékű költségek legelsősorban az EU-nak a WHO kockázatértékelő jelentésétől való 
függetlensége és arra vonatkozó kritikus szemlélete hiányának közvetlen következménye,

D. mivel a tagállamoknál a végrehajtott cselekvési tervek keretében felmerült kiadások 
főként az óriási mennyiségű védőoltások megvásárlásához kapcsolódnak,

E. mivel ez a módszeres vakcinázási stratégia alapvetően az influenza elleni védőoltások 
hatékonyságába vetett elvakult bizalmon alapuló felfogás eredménye, az e hitvallásnak 
ellentmondó tudományos adatok figyelmen kívül hagyása mellett (lásd a Cochrane 
folyóiratokat), mivel a gyógyszerek – köztük a védőoltások – hatékonyságára 
vonatkozóan rendelkezésre álló tanulmányokat jórészt a gyógyszerészeti társaságok 
készítik, és mivel emiatt nincs az influenza elleni védőoltások hatékonyságára objektív 
bizonyíték,

                                               
1 http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-685-1-notice.html
2 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark and 
http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/5251/html.bookmark
3 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
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F. mivel az EU-ban és a tagállamokban a vakcinázás prioritást élvező célcsoportjaira 
vonatkozóan tett különféle ajánlások az H1N1 elleni ajánlott védőoltások értékelését 
övező óriási bizonytalanságokat tükrözik,

G. mivel az EU-ban és tagállamaiban meglévő jelenlegi egészségügyi rendszereket jelentős 
mértékben kell módosítani a – tisztán gyógyszerészeti megközelítéstől eltérő – általános 
közegészségügyi célkitűzések eléréséhez,

H. mivel az európai ombudsman által az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMEA) intézett, 
ismételt kérések ellenére, az EMEA-nál az általa értékelendő gyógyszerekkel kapcsolatos 
kutatási eljárásokra, klinikai próbákra, valamint azok mellékhatásaira vonatkozóan 
rendelkezésre álló dokumentumokhoz a nyilvánosság nem mindig férhet hozzá, 

I. mivel a H1N1 influenza elleni védőoltásokba vetett bizalmat az is megkérdőjelezte, hogy 
az adásvételi szerződésekben a gyártó mellékhatásokkal kapcsolatos felelősségét részben a 
tagállamra ruházta át,

J. tekintettel a különféle parlamenti bizottságok képzésére, valamint a H1N1 influenza elleni 
küzdelem terén sorra került reakciókra vonatkozóan az uniós tagállamokban lefolytatott 
értékelő missziókra,

FÜGGETLENSÉG

1. kéri, hogy az EU-ban és a tagállamokban életbe léptetett megelőzési terveket – különösen 
a rendelkezésre álló legfrissebb tudományos adatok alapján – vizsgálják felül azért, hogy 
azok elegendően önállóvá és rugalmassá váljanak ahhoz, hogy a lehető legjobb határidőn 
belül és eseti alapon tudjanak a tényleges veszélyhez alkalmazkodni;

2. azon a véleményen van, hogy meg kell erősíteni az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) jogköreit annak érdekében, hogy az EU saját 
hatáskörrel rendelkezzen a fertőzésveszélyek súlyosságának értékelésére, létrehozva –
adott esetben – a WHO-hoz hasonló nemzetközi fórumoktól független, saját egészségügyi 
riasztási skáláját;

3. követeli, hogy végezzenek az egészségügyi vészhelyzetekben – különösen valódi 
pandémia esetén – ajánlott gyógyszerek értékelésére szilárd, megbízható és hatékony 
tudományos eljárásokat;

4. követeli, hogy haladéktalanul tegyék egyértelművé az influenzaelleni védőoltásokkal 
kapcsolatos, az EU-n belül ajánlott stratégiák hatékonyságát, figyelemmel az e 
hatékonyságot megkérdőjelező bizonyítékok jelentőségére, az e hatékonyságot garantáló 
megbízható adatok hiányára, valamint a kockázat–haszon arányt még mindig övező 
bizonytalanságokra;

5. kéri különösen az EMEA-t, hogy vizsgálja felül az egészségügyi válsághelyzetekre adott 
reakcióként kifejlesztett gyógyszerek forgalomba hozatalát lehetővé tevő gyorsított 
engedélyezési eljárásokat, az ilyen gyógyszerek felhasználásával kapcsolatos kockázat–
haszon arány helyes értékelésének biztosítása céljából;
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ÁTLÁTHATÓSÁG

6. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül az EMEA és az ECDC működését, valamint az 
EU-ban a H1N1 influenza kezelésének összköltségét;

7. emlékezteti az EMEA-t arra a jogszabályban előírt kötelezettségére, hogy tegyen 
hozzáférhetővé a szakértői által értékelt gyógyszerek – többek között a H1N1 influenza 
elleni küzdelem keretében ajánlott védőoltásokat és antivirális gyógyszerek – klinikai 
próbáival, kutatási eljárásaival és mellékhatásaival kapcsolatos minden dokumentumot;

8. úgy véli, hogy az európai intézmények részére tanácsadást végző bizonyos szakértők 
esetében felmerülő összeférhetetlensége felkelti a befolyással való visszaélés gyanúját és 
rontják az európai egészségügyi ügynökségek és ajánlásaik általános hitelét; különösen azt 
követeli, hogy a teljes körű átláthatóság megvalósulása érdekében az EMEA és az ECDC 
haladéktalanul vizsgálja felül a jelenlegi és jövőbeli szakértőkre vonatkozó ellenőrzési 
eljárásokat;

9. kéri, hogy tegyék közzé az olyan informális csoportok magas rangú tisztviselőinek nevét, 
tisztségét és esetleges összeférhetetlenségét, mint amilyen az Európai Unió 
egészségvédelmi bizottsága, egészségügyi válságkezelő központja (HEOF), valamint 
védőoltásokkal foglalkozó munkacsoportja;

10. kéri, hogy a gyógyszerek minőségével, biztonságosságával és hatékonyságával 
kapcsolatos teljes körű felelősséget a gyártó viselje;

EGYÜTTMŰKÖDÉS

11. követeli, hogy állapítsák és határozzák meg pontosan a Bizottság, az ECDC, az EMEA, a 
tagállamok, valamint az egészségvédelmi bizottsághoz, a HEOF-hoz, illetve a 
közegészségügyi csoporthoz hasonló olyan informálisabb fórumok szerepét, feladatait, 
hatásköreit, korlátait, kapcsolatait és felelősségét, amely utóbbiak olyan magas rangú 
tisztviselőkből állnak, akik az egészségügyi válságok kezelésével kapcsolatos 
döntéshozatalba be tudnak avatkozni;

12. jóváhagyja egy olyan eljárás végrehajtását, amely lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy 
önkéntes alapon csoportosan vásároljanak antivirális védőoltásokat és gyógyszereket, 
amennyiben a megelőző, illetve terápiás hatás pozitív kockázat–haszon aránya 
egyértelműen bizonyított és vitathatatlan, annak érdekében, hogy egy adott terméket a 
beszerzési árat megközelítő, kedvező áron értékesíthessenek;

13. elengedhetetlennek tartja, hogy e felülvizsgálatokat és pontosításokat a lehető 
leghamarabb az európai parlamenti képviselők és polgárok tudomására hozzák; 

14. felkéri elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

„A madárinfluenza-vírustól eltérően a H1N1 jelenleg főként enyhe lefolyású betegséget okoz, 
és a mexikói járványon kívül kevés számú halálos áldozattal jár. Reméljük, hogy ez a 

tendencia folytatódik.”
Margaret Chan, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, 2009. május 18.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ által 2010. április végén közölt 
adatok alapján az „A(H1N1) 2009” influenza 2900 áldozatot követelt Európában. 
Mindazonáltal szembetűnő, hogy ez a mérleg mennyire elmarad az egyedül a szezonális 
influenza okozta elhalálozásokra vonatkozó hivatalos becslésektől, amely elhalálozások 
számát az Európai Bizottság egy mérsékelt évben 40.000-re, egy különösen súlyos szezonban 
pedig 200.000-re teszi. Ezek az adatok még az uniós tagállamok egészségügyi szolgálatai által 
előadott legoptimistább előrejelzéseknél is jelentősen alacsonyabbak. Még ennél is 
meglepőbb, hogy annak ellenére, hogy a lakosság körében végeztek-e erőteljes vakcinázást 
vagy sem – mint például Lengyelországban, amely lakosságának mindenféle vakcinázását 
megtagadta –, a mortalitással kapcsolatos adatok továbbra is összehasonlíthatók. Felül kell-e 
vizsgálni ennek a H1N1 influenzának a feltételezett súlyosságát? Minden bizonnyal. A H1N1 
influenzának ezt a viszonylag mérsékelt fertőzőképességét mára már a közegészségügyi 
szakemberek körében egyetértés övezi.

Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a H1N1 influenza mérsékelt súlyosságát a WHO már 
2009 májusában elismerte hivatalosan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elnöke, 
Margaret Chan által tartott sajtókonferencián. Azaz egy hónappal az előtt, hogy a WHO a 
H1N1 tekintetében már nem nyilvánítja ki a „pandémiás” riasztás 6-os fokozatát. Ez az a 
legmagasabb riasztási küszöb, amelyet a tagállamok és az európai intézmények elfogadtak, és 
amely a H1N1 influenza valós – és ismert! – súlyosságához képest egy sor vitatott, hasztalan 
és aránytalan intézkedést eredményezett.

A H1N1 influenza Európai Unión belüli kezelésének elemzése egy, a H1N1 influenza okozta 
elhalálozások száma és a szezonális influenza okozta elhalálozások száma között meglévő 
ellentmondásra is rávilágít, amely emberi veszteség ugyan tragikus, de alacsony számú. 
Valamint a tagállamokban és Uniószerte a megtett egészségügyi intézkedések kapcsán 
felmerült igen jelentős költségek közötti ellentmondásra, amely költségek a becslések szerint 
1.300 millió eurót tesznek ki, például Nagy-Britanniában, és 990 millió eurót 
Franciaországban (szemben a szezonális influenza esetében felmerülő 87 millió euróval).

Ez a rés, ezek a nyilvánvalóan túlzó mértékű kiadások az Európai Unióban számos parlamenti 
vizsgálat, és az érintett egészségügyi hatóságok tájékoztató kampányának és – többé-kevésbé 
– független értékelések tárgyát képezte. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2010. 
június 24-én megszavazott határozatában figyelmeztet arra, hogy „a H1N1 pandémiás 
influenzát hogyan kezelte nemcsak az Egészségügyi Világszervezet (WHO), hanem mind az 
uniós szintű, mind pedig a nemzeti, hatáskörrel rendelkező egészségügyi hatóságok. 
Különösen azoknak a döntéseknek és véleményeknek a bizonyos utóhatásai aggasztják, 
amelyek Európa-szerte a közegészségügyi szolgálatok körében a prioritások eltolódását, 
jelentős összegű közpénzek elpazarlását, valamint általánosságban az európai lakosság 
körében az egészségügyi veszélyekkel kapcsolatos indokolatlan félelmeket eredményeztek.”
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Az Európai Uniónak nagyobb fokú függetlenségre van szüksége

A H1N1 influenza európai kezelésének elemzése ekként tehát egy alapvető problémára világít 
rá: nemzeti és/vagy európai egészségügyi hatóságaink független értékelése hiányának 
problémájára. A megtett intézkedések összességét ugyanis nem a rendelkezésre álló 
tudományos adatokon alapuló, arányos reakciók képezték. Épp ellenkezőleg: a meghozott 
döntések előre megtervezett eszközök mechanikus alkalmazásából álltak. Az uniós szinten 
elfogadott stratégiák a 2005-ben vagy 2007-ben a WHO-val kapcsolatban kidolgozott 
készültségi tervek eredményei. A tagállamok háromnegyedében az alkalmazott védőoltás-
vásárlási politika a gyógyszercégekkel 2007 óta megkötött „alvó szerződések” közvetlen 
következménye. Az Európa-szerte emberek millióinak beadott „pandémiás” védőoltások 
végső soron – a 2005-re és 2007-re visszanyúló, a H5N1 vírus idején elkészített régi 
tanulmányokon és legyártott védőoltásokon alapuló – kivételes, „könnyített” engedélyezési 
eljárásban részesültek.

Ezek a példák az európai intézmények hajlékonyságának és rugalmasságának súlyos hiányát 
ábrázolják, amely intézmények képtelennek bizonyultak arra, hogy elmozduljanak az 
előzetesen elfogadott előírásoktól azért, hogy jobban és valós időben alkalmazkodjanak a 
rendelkezésre álló valós klinikai és járványtani adatokhoz. Ez a félelmetes politikai és 
döntéshozatali fogaskerék magyarázza jórészt a tehetetlenséget és a visszaélésszerű, magát 
pedig influenzás „világjárványnak” feltüntető egészségügyi riasztás során felmerült óriási 
költségeket, amely azonban – egy francia szakértő szavaival élve – nagyon hasonlít egy 
egyszerű „influenzácskára”.

Az elfogadott válaszokon túlmenően az Európai Unió kockázatértékelésében is következetes 
volt, amennyiben fenntartás nélkül alkalmazkodott a WHO által diktált túlzó mértékű 
riasztáshoz. Olyan álláspont ez, amely a tagállamokat arra ösztönözte, hogy előzetesen 
kidolgozott készültségi terveket hajtsanak végre, amelyek különösen arra vezették őket, hogy 
a védőoltások gyártóival az előző, a H5N1-gyel kapcsolatos influenzaválság során megkötött, 
alvó szerződések keretében előírt oltási kötelezettségeket tartsák tiszteletben. Olyan 
kötelezettségeket, amelyekért magas árat fizettek, és amelyekkel ráadásul a mellékhatásokkal 
kapcsolatban olyan felelősség is járt, amely onnantól kezdve a tagállamokat, és nem a 
gyógyszertársaságokat terhelte. Olyan szerződéses rendelkezés ez, amely ellentmond a 
szokásos európai gyakorlatnak.

A WHO e véleményéhez való ragaszkodás mindazonáltal nem kötelezettség. A csernobili 
atomerőműben történt robbanás idején, 1986-ban az Európai Közösség a WHO által 
javasoltaknál sokkal szigorúbb szabályokat állapított meg az élelmiszer-szennyezettséggel 
kapcsolatban (600 bq Cézium-137 / 1 kg élelmiszer, és 370 Cézium-137 / 1 kg, csecsemőknek 
és kisgyermekeknek szánt élelmiszer, míg a WHO 1 000 bq / kg-t javasolt).

Olyan európai egészségügyi intézményeket akarunk, amelyek másokat követnek és nem 
rendelkeznek befolyással? Vagy olyanokat, amelyek képesek kialakítani saját véleményüket, 
és teret biztosítani saját szakértelmüknek anélkül, hogy más nemzetközi szervezetektől 
függenének, amellett, hogy tiszteletben tartják az európai adófizetők által finanszírozott 
küldetéseket? Ezek azok a kérdések, amelyekre az előadó kielégítő választ kíván adni 
javaslataiban, azért, hogy az európai polgárok ismét megtiszteljék bizalmukkal az európai 
egészségügyi intézményeket.
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Az Európai Uniónak nagyobb fokú átláthatóságra van szüksége

A H1N1 válság Európai Unió általi kezelésének elemzése egy másik kulcsfontosságú 
problémára is rávilágít: ez pedig az influenza ellen ajánlott gyógyszerek – különösen a 
védőoltások rendszeres igénybevétele – értékelésének problémája. Tudni kell, hogy az 
influenza elleni védőoltások hatékonyságát a Cochrane csoport tudományos referencia-
folyóiratokban közzétett számos elemzése erőteljesen vitatja. Ez a kétely még hangsúlyosabbá 
válik, ha az ember figyelmesen megnézi a védőoltások gyártói által a saját védőoltásaik 
hatékonyságának bizonyítása céljából kidolgozott, klinikai próbákkal kapcsolatos eljárásokat. 
A finanszírozás, az előzetesen megtett választások irányíthatják a tanulmány sikerét, illetve 
sikertelenségét. Ezért van szükség az oltóanyagokra és antivirális gyógyszerekre vonatkozó, a 
gyógyszertársaságoktól független tanulmányokra, beleértve a vakcinázási lefedettség nyomon 
követését is. „Ezekben a tanulmányokban eleddig túlságosan függtünk a 
gyógyszertársaságoktól” – jelentik ki az A(H1N1) pandémiából levont tanulságokról tartott 
konferencia következtetéseiben. Az ECDC egykori igazgatója, Jakab Zsuzsanna a 
„pandémiás” védőoltásokra vonatkozó tudományos dokumentáció megbízhatóságára 
vonatkozó kérdésre adott válaszában azt mondja: „soha még nem engedélyeztek védőoltást 
ilyen kevés tudományos adat alapján.”

Az Európai Uniónak nagyobb fokú együttműködésre van szüksége

A H1N1 influenza kezeléséről vont mérleg azt mutatja, hogy különféle vakcinázási stratégiák 
léteztek. Bizonyos tagállamok erőteljes, mások célzott oltást végeztek, Lengyelországban 
pedig egyáltalán nem oltottak. Ez jól tükrözi a védőoltások kockázatainak értékelésével 
kapcsolatos bizalomhiányt.

Elsődleges a nemzeti hatóságok gyógyszerek felhasználására vonatkozó döntésekben meglévő 
szuverenitásának tiszteletben tartása. Márpedig azon védőoltások és gyógyszerek 
megvásárlása esetén, amelyeknél a kockázat-haszon arány egyértelműen bizonyított, 
ajánlatos, hogy a tagállamok – önkéntes alapon – csoportba tömörüljenek, hogy a tárgyalások 
során kedvező árat érjenek el. Ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. cikke (2) 
bekezdésének közvetlen alkalmazását jelentené.


