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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl gripo H1N1 valdymo 2009–2010 m. Europos Sąjungoje vertinimo
(2010/2153(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės sveikatos priežiūros taisykles IHR (2005) 20051,

– atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos komunikatą dėl pasirengimo gripo 
pandemijai ir atsako planavimo Europos bendrijoje (COM(2005) 0607),

– atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 30 d. Tarybos darbo dokumentą dėl su sveikatos 
apsauga susijusių klausimų2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos išvadas dėl sveikatos apsaugos3,

– atsižvelgdamas į ELPKC laikinas gaires dėl „Specialių vakcinų nuo gripo pandemijos 
naudojimo per 2009 m. H1N1 pandemiją“4,

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio mėn. PSO rekomendacinį dokumentą dėl pasirengimo 
gripo pandemijai ir atsako5,

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 30 d. Tarybos išvadas dėl A/H1N1 gripo infekcijos6,

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 4 d. ELPKC direktoriaus ir Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto apsikeistas nuomones,

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 15 d. Komisijos komunikatą dėl 2009 m. gripo (H1N1) 
pandemijos7,

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 15 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl bendro 
vakcinos nuo gripo A (H1N1) pirkimo8, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 15 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl 
visuomenės ir žiniasklaidos informavimo apie 2009 m. gripo (H1N1) pandemiją9, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 15 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl paramos 
                                               
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
9 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff2_en.pdf
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trečiosioms šalims kovojant su gripu A (H1N1)1, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 15 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl 
antivirusinių vaistų ir vakcinų leidimų suteikimo reguliavimo proceso, siekiant apsisaugoti 
nuo 2009 m. gripo (H1N1) pandemijos2, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 15 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl 
skiepijimo strategijų kovojant su 2009 m. gripu (H1N1)3,

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio mėn. Europos strategiją kovojant su gripu A/H1N1 –
vakcinų nauda ir rizikos valdymas4,

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 12 d. Tarybos išvadas dėl 2009 m. gripo (H1N1) –
strateginis požiūris5, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 23 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl 
sveikatos apsaugos Europos Sąjungoje ir tarptautiniu mastu6,

– atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 16 d. vertinimo ataskaitą dėl ES atsako į 2009 m. 
gripą (H1N1)7,

– atsižvelgdamas į 2010 m. sausio mėn. galutinę ataskaitą dėl Europos vaistų agentūros 
vertinimo8,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio mėn. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 
priimtą rezoliuciją 1749 (2010) „Kovoje su gripo H1N1 pandemija reikia daugiau 
aiškumo“9,

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 1–2 d. konferencijos dėl patirties, įgytos per gripo A 
(H1N1) pandemiją, išvadas10,

– atsižvelgdamas į pranešimą „Gripas A (H1N1)v: grįžimas prie „pirmosios XXI amžiaus 
pandemijos“, kurį parengė Prancūzijos Senato gripo A tyrimo komisija, paskelbtą 2010 m. 
liepos 29 d.11,

– atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno 2010 m. balandžio 29 d. ir 2010 m. gegužės 19 d. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff3_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff4_en.pdf
3 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
4 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/01/WC500044933.pdf
5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/110500.pdf, 
6 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf
7 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
8 http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/news/emea_final_report_vfrev2.pdf
9 http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1749.htm
10 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
11 http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-685-1-notice.html  
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rekomendacijas dėl Europos vaistų agentūros1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 25 d. vertinimo ataskaitą dėl vakcinų nuo pandemijos 
strategijos ES lygmeniu2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 13 d. Tarybos išvadas dėl patirties, įgytos per gripo 
A/H1N1 pandemiją, – sveikatos apsauga ES3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2010),

A. kadangi nedidelis gripo viruso H1N1 virulentiškumas dar 2009 m. gegužės mėn. buvo 
žinomas nacionalinėms ir tarptautinėms sveikatos institucijoms, įskaitant Pasaulio 
sveikatos organizaciją (PSO); kadangi nedidelį virulentiškumą patvirtino labai nedidelis 
mirštamumas nuo šio „pandeminio“ gripo, palyginti su oficialiai pripažinto sezoninio 
gripo duomenimis, 

B. kadangi 2009 m. nustatyti kriterijai, kuriais remdamasi PSO apibrėžia pandemijos sąvoką, 
grindžiamą vien viruso plitimu, nepaisant infekcijos pavojingumo, iškreipė bendrąją 
žodžio „pandemija“ prasmę, todėl per klaidą visame pasaulyje pradėta skelbti apie pavojų, 
kadangi dėl panikos priimta netinkamų sprendimų visuomenės sveikatos klausimais ir 
neproporcingai sutelkti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių gyventojai ir valdžios 
institucijos,

C. kadangi neproporcingai didelės šiai krizei valstybėse narėse valdyti skirtos lėšos visų 
pirma yra tiesioginis nepakankamo ES savarankiškumo ir kritiškumo vertinant PSO atliktą 
rizikos vertinimą padarinys,

D. kadangi valstybių narių išlaidos įgyvendinant kovos su gripu planus daugiausia susijusios 
su įsigyjamais dideliais vakcinos kiekiais,

E. kadangi ši sistemingo skiepijimo strategija iš esmės kyla iš koncepcijos, grindžiamos aklu 
pasitikėjimu gripo vakcinų efektyvumu, neatsižvelgiant į tam prieštaraujančius mokslinius 
duomenis (žr. žurnalus Cochrane), kadangi daugumą vaistų, įskaitant vakcinas, 
veiksmingumo tyrimų atliko farmacijos bendrovės, taigi nebuvo pateikta objektyvių 
įrodymų, kad gripo vakcinos veiksmingos,

F. kadangi skirtingos ES ir valstybių narių rekomendacijos dėl pirmumo tvarka skiepytinų 
asmenų grupių rodo, jog vertinant rekomenduojamas H1N1 vakcinas kilo didelių 
neaiškumų,

G. kadangi norint pasiekti bendrosios visuomenės sveikatos tikslus, kurie skiriasi nuo vien 
farmacinio požiūrio, reikalingi dideli dabartinių ES ir jos valstybių narių sveikatos sistemų 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark ir 
http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/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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pakeitimai,

H. kadangi, nepaisant pakartotinių Europos ombudsmeno prašymų Europos vaistų agentūrai 
(angl. EMA), su tyrimų protokolais, klinikiniais bandymais ir nepageidaujamais jos 
vertinamų vaistų padariniais susiję EMA turimi dokumentai visuomenei vis dar 
neprieinami, 

I. kadangi pasitikėjimas vakcinomis nuo gripo viruso H1N1 taip pat susvyravo pirkimo 
sutartyse dalį gamintojo atsakomybės už antrinius padarinius perdavus valstybei narei,

J. kadangi įvairūs ES valstybių narių parlamentiniai komitetai ir vertinimo misijos pateikė 
duomenis apie kovos su gripo virusu H1N1 priemones,

SAVARANKIŠKUMAS

1. prašo, kad ES ir valstybėse narėse taikomi prevencijos planai būtų persvarstyti siekiant 
tapti pakankamai savarankiškais bei lanksčiais ir kiekvienu konkrečiu atveju per 
trumpiausią laiką prisitaikyti prie realaus pavojaus, remiantis naujausiais turimais 
moksliniais duomenimis;

2. mano, kad reikia padidinti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (angl. ECDC) 
įgaliojimus, kad ES turėtų savą infekcijos rizikos pavojingumo vertinimo instituciją, esant 
reikalui nustatančią savą pavojaus sveikatai skalę, nepriklausančią nuo tokių tarptautinių 
institucijų kaip PSO;

3. reikalauja, kad būtų sukurtos solidžios, patikimos ir veiksmingos mokslinės procedūros 
rekomenduojamiems vaistams gerinti ypatingos grėsmės sveikatai ir konkrečiai tikros 
gripo pandemijos atvejais;

4. reikalauja nedelsiant pateikti paaiškinimus, ar ES rekomenduojamos skiepijimo nuo gripo 
strategijos efektyvios, atsižvelgiant į svarbius įrodymus, verčiančius abejoti jų 
veiksmingumu, jį užtikrinančių patikimų duomenų trūkumą, taip pat naudos ir rizikos 
santykį vis dar gaubiančius neaiškumus; 

5. prašo EMA persvarstyti paspartinto leidimo procedūras, kurios padėtų į rinką išleisti 
vaistus, sukurtus reaguojant į ligos protrūkį, siekiant užtikrinti tinkamą šių vaistų 
vartojimo naudos ir rizikos santykio vertinimą;

SKAIDRUMAS

6. prašo Komisiją pradėti EMA ir ECDC veiklos auditą bei gripo viruso H1N1 valdymo ES 
išlaidų auditą;

7. primena EMA apie taisyklėse numatytą pareigą padaryti prieinamus visus dokumentus, 
susijusius su klinikiniais bandymas, mokslinių tyrimų protokolais ir nepageidaujamu jos 
ekspertų vertintų vaistų poveikiu, įskaitant vakcinas ir antivirusinius vaistus, 
rekomenduojamus vartoti kovojant su gripo virusu H1N1;

8. mano, kad nustatyti tam tikrų europinėms institucijoms patariančių ekspertų interesų 
konfliktai sukelia įtarimų, kad piktnaudžiaujama įtaka, ir kenkia bendram Europos 
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sveikatos agentūrų įtikimumui ir rekomendacijoms; konkrečiai reikalauja, kad EMA ir 
ECDC nedelsdami persvarstytų dabartinių ir būsimųjų ekspertų vykdomas kontrolės 
procedūras, kad būtų pasiekta visiško skaidrumo;

9. prašo paskelbti aukštų pareigūnų, priklausančių neformaliosioms grupėms, kaip antai 
Sveikatos saugumo komitetui, Su sveikata susijusių nepaprastųjų padėčių operacijų 
centrui (angl. HEOF) ar Europos Sąjungos „skiepų padaliniui“, pavardes, pareigas ir 
galimus interesų konfliktus;

10. prašo, kad visa atsakomybė už vaistų kokybę, saugumą ir veiksmingumą tektų gamintojui;

BENDRADARBIAVIMAS

11. reikalauja, kad būtų tiksliai įtvirtinti ir apibrėžti vaidmenys, pareigos, kompetencija, ribos, 
ryšiai ir atsakomybė Komisijos, ECDC, EMA, valstybių narių bei neformaliųjų institucijų, 
kaip antai Sveikatos saugumo komiteto, Su sveikata susijusių nepaprastųjų padėčių 
operacijų centro ar Visuomenės sveikatos grupės, kurią sudaro aukšti pareigūnai, galintys 
įsikišti į sprendimų priėmimo procesus, susijusius su ligų protrūkių valdymu;

12. pritaria, kad būtų sukurta procedūra, kuri padėtų valstybėms narėms savanoriškai 
grupėmis įsigyti vakcinas ir antivirusinius vaistus, jeigu teigiamas prevencinio ir (arba) 
terapinio poveikio naudos ir rizikos santykis yra aiškiai įrodomas ir nenuginčijamas 
siekiant tam tikrą produktą gauti už palankius įkainius, artimus jo savikainai;

13. mano, jog būtina, kad apie šiuos persvarstymus ir patikslinimus būtų kuo anksčiau 
pranešta Parlamento nariams ir Europos piliečiams; 

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

„Priešingai nei paukščių virusas, H1N1 virusas šiuo metu sukelia daugiausiai nedidelius 
negalavimus, dėl jo mirė keli žmonės, išskyrus ligos protrūkį Meksikoje. Tikimės, kad 

tendencija nesikeis.“
Pasaulio sveikatos organizacijos generalinė direktorė Margaret Chan, 2009 m. gegužės 18 d.

2010 m. balandžio mėn. pabaigoje Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 
paskelbtais duomenimis, 2009 m. nuo A(H1N1) gripo viruso Europoje mirė 2 900 žmonių. 
Visgi sukrečia konstatuojamas faktas, kad šie skaičiai smarkiai mažesni už oficialius 
mirštamumo vien nuo sezoninio gripo duomenis: Europos Komisija teigia, kad vidutiniškai 
per metus miršta apie 40 000, o per ypač sunkų sezoną – 220 000 žmonių. Jie daug mažesni ir 
už optimistiškiausias ES valstybių narių sveikatos tarnybų prognozes. Dar labiau stebina, kad 
nepaisant to, ar gyventojai buvo masiškai skiepijami, ar ne – pvz., Lenkija apskritai atsisakė 
skiepyti savo gyventojus – mirštamumo duomenys šio gripo paliestose šalyse lieka panašūs. 
Ar reikia iš naujo vertinti tariamą gripo H1N1 pavojingumą? Taip, būtinai. Beje, visuomenės 
sveikatos ekspertų nuomonės apie šį palyginti nelabai virulentišką gripą H1N1 dabar, 
2010 m., panašios.

Visgi būtina priminti, kad gripo H1N1 vidutinį pavojingumą Pasaulio sveikatos organizacija 
(PSO) oficialiai pripažino dar 2009 m. gegužės mėn., per PSO generalinės direktorės 
Margaret Chan spaudos konferenciją. Tai buvo padaryta likus mėnesiui iki to, kai PSO 
paskelbė apie 6 lygio H1N1 gripo „pandemijos“ pavojų. ES valstybės narės ir europinės 
institucijos sutartinai paskelbė aukščiausio lygio pavojų ir ėmė taikyti įvairias brangias ir 
nereikalingas priemones, neproporcingai dideles turint omenyje realų – ir žinomą (!) – gripo 
H1N1 pavojingumą.

Analizuojant gripo H1N1 valdymą Europos Sąjungoje, sukrečia mirusiųjų nuo H1N1 gripo ir 
mirusiųjų nuo sezoninio gripo skaičiaus – tragiškos, bet nedidelės žmonių gyvybės kainos –
skirtumas. Taip pat sukrečia labai didelės valstybių narių išlaidos sveikatos priežiūros 
priemonėms Europos Sąjungos mastu. Šios išlaidos Didžiojoje Britanijoje, pvz., sudaro 
1 300 mln. EUR, o Prancūzijoje – 990 mln. EUR (o sezoniniam gripui valdyti skiriama 
87 mln. EUR).  

Beje, šis atotrūkis, šios iš pažiūros pernelyg didelės išlaidos Europos Sąjungoje ne kartą buvo 
parlamentinių tyrimų, informavimo funkcijų ir suinteresuotų sveikatos priežiūros institucijų 
daugiau ar mažiau savarankiškų vertinimų objektas. Rezoliucijoje, dėl kurios balsuota 
2010 m. birželio 24 d., Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja išreiškė nerimą „dėl to, kaip 
gripo H1N1 pandemiją valdė ne vien Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), bet ir 
kompetentingos Europos Sąjungos ir nacionalinio lygmens sveikatos institucijos. Konkrečiai 
Asamblėjai kelia rūpestį tam tikri sprendimų ir nuomonių atgarsiai, dėl kurių buvo iškreipti 
visos Europos visuomenės sveikatos tarnybų prioritetai, švaistomos didelės viešųjų fondų 
lėšos ir atsiranda nepagrįstų nuogąstavimų dėl pavojaus visų Europos gyventojų sveikatai.“

Europos Sąjungai reikia daugiau savarankiškumo

Analizuojant H1N1 gripo valdymą Europoje, akivaizdžiai iškyla pirmoji esminė problema: 
neatliekamas mūsų nacionalinių ir (arba) europinių sveikatos institucijų nepriklausomas 
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vertinimas. Iš tiesų jokie įgyvendinti veiksmai nesulaukė proporcingos reakcijos, pagrįstos 
prieinamais moksliniais duomenimis. Priešingai, remiantis priimtais sprendimais buvo 
mechaniškai taikomos iš anksto suplanuotos priemonės. Europos Sąjungoje ir jos valstybėse 
narėse patvirtintos strategijos yra 2005 arba 2007 m. sudarytų su PSO susijusių planų 
rezultatas. Trijuose ketvirtadaliuose valstybių narių taikyta vakcinų įsigijimo politika yra 
tiesioginis dar 2007 m. sudarytų „pasyvių sutarčių“ su farmacijos įmonėmis padarinys. 
„Pandeminėms“ vakcinoms, kuriomis paskiepyti milijonai europiečių, taikytos išskirtinės 
„palengvintos“ leidimų išdavimo procedūros, iš tiesų grindžiamos seniai atliktais tyrimais ir 
formulėmis, sukurtomis dar 2005–2007 m., siaučiant gripo virusui H5N1. 

Šie pavyzdžiai rodo, kad Europos institucijoms labai trūksta sukalbamumo ir lankstumo: 
paaiškėjo, kad jos nesugeba atsiriboti nuo iš anksto suformuluotų prognozių, kad galėtų realiu 
laiku geriausiai prisitaikyti atsižvelgdamos į prieinamus tikrus klinikinius ir epidemiologinius 
duomenis. Šis bauginantis politikos ir sprendimų priėmimo mechanizmas didele dalimi 
paaiškina inertiškumą ir nežmoniškas išlaidas, sukeltas panikos sveikatos srityje, kuria 
piktnaudžiauta pasineriant į gripo „pandemiją“, kuri, pasak vieno prancūzų eksperto, buvo 
labai panaši į eilinį „gripuką“.

Europos Sąjunga nekritiškai priėmė ne tik atsakymus, bet ir rizikos vertinimą, be išlygų 
perimdama PSO skleistą besaikę paniką. Ši pozicija skatino valstybes nares įgyvendinti iš 
anksto sukurtus planus, konkrečiai – apmokėti už vakcinas, kurių užsakymai buvo numatyti 
„pasyviose sutartyse“ su vakcinų gamintojais, sudarytose per ankstesnį gripo H5N1 protrūkį. 
Vakcinos buvo užsakytos aukštomis kainomis, tad valstybėms narėms, o ne farmacijos 
įmonėms teko dar didesnė atsakomybė už antrinius padarinius. Ši sąlyga prieštarauja 
įprastinei europinei praktikai.

Bet paremti PSO nuomonę neprivaloma. 1986 m. sprogus Černobylio atominei elektrinei 
Europos bendrija buvo nustačiusi kur kas griežtesnes negu PSO maisto taršos normas (600 
cezio-137 bekerelių (bq) viename kilograme maisto ir 370 Bq/kg žindomiems kūdikiams 
skirtame maiste, kai tuo pačiu metu PSO taikė 1 000 Bq/kg normą).

Ar norime, kad Europos sveikatos institucijos aklai sektų nurodymais ir paklustų įtakai? O gal 
jos pajėgios susidaryti savo nuomonę ir skleisti savo patirtį, nepriklausydamos nuo kitų 
tarptautinių organizacijų ir garbingai atlikdamos Europos mokesčių mokėtojų finansuojamas 
funkcijas? Pranešėja nori pateikti patenkinamus atsakymus į šiuos su jos pasiūlymais 
susijusius klausimus, siekdama, kad Europos piliečiai atgautų pasitikėjimą Europos sveikatos 
institucijomis.

Europos Sąjungai reikia daugiau skaidrumo

Nagrinėjant H1N1 gripo protrūkio valdymą Europos Sąjungoje, iškyla dar viena esminė 
problema – rekomenduojamų vaistų nuo gripo, ypač sistemingo skiepijimosi, vertinimo 
klausimas. Reikia žinoti, kad dėl skiepų nuo gripo efektyvumas aktyviai ginčijamas daugelyje 
Cochrane fondo atliktų tyrimų, kurių rezultatai skelbiami svarbiuose mokslo leidiniuose. Šią 
abejonę dar labiau pagilina klinikinių bandymų protokolai, vakcinų gamintojų parengti 
siekiant įrodyti skiepų veiksmingumą. Nuo finansavimo, iš anksto pasirinktų sprendimų gali 
priklausyti tyrimo sėkmė arba nesėkmė. Todėl reikia nuo farmacijos įmonių nepriklausomų 
vakcinų ir antivirusinių vaistų tyrimų, įskaitant ir skiepų masto kontrolę. „Iki šiol buvome 
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pernelyg priklausomi nuo farmacijos įmonių dėl šių tyrimų“, – tvirtinama konferencijos dėl 
patirties, įgytos per gripo A (H1N1) pandemiją, išvadose. Paklausta, ar „pandeminės“ 
vakcinos pagamintos remiantis solidžiais moksliniais tyrimais, buvusi ELPKC direktorė 
Zsuzsanna Jakab pasakė, kad „dar nė vienas leidimas gaminti vakciną nebuvo išduotas turint 
taip mažai mokslinių duomenų“.

Europos Sąjungai reikia daugiau bendradarbiauti

Iš gripo H1N1 valdymo ataskaitos matyti, kad būta skirtingų skiepijimo strategijų. Kai kurios 
valstybės narės masiškai skiepijo gyventojus, kitose buvo skiepijamos tikslinės žmonių 
grupės, Lenkijoje apskritai neskiepyta. Tai rodo nepasitikėjimą vakcinų rizikos vertinimu. 

Svarbiausia gerbti nacionalinių valdžios institucijų suverenitetą priimant sprendimus dėl 
vaistų naudojimo. Na, o perkant vakcinas ir vaistus, kurių teigiamas naudos ir rizikos santykis 
aiškiai įrodytas, rekomenduojama, kad valstybės narės savanoriškai burtųsi į grupes, 
siekdamos išsiderėti kuo palankesnes medikamentų kainas. Taip būtų tiesiogiai pritaikytos 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnio 2 dalies nuostatos.


