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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienībā 2009.–2010. gadā veikto H1N1 gripas apkarošanas pasākumu 
novērtējumu
(2010/2153(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskos veselības aizsardzības noteikumus — IHR (2005) 20051,

– ņemot vērā Komisijas 2005. gada 28. novembra paziņojumu par gatavības un reaģēšanas 
pasākumu plānošanu gripas pandēmijas gadījumā Eiropas Kopienā (COM(2005)0607),

– ņemot vērā Padomes 2007. gada 30. novembra darba dokumentu par veselības drošības 
jautājumiem2,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 16. decembra secinājumus par veselības drošību3,

– ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra pagaidu norādījumi „Īpašo 
pandēmiskās gripas vakcīnu izmantošana H1N1 gripas 2009. gada pandēmijā”4,

– ņemot vērā PVO 2009. gada aprīļa norādījumus par gatavību un reaģēšanu pandēmiskās 
gripas gadījumā5,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. aprīļa secinājumus6 par A/H1N1 gripas infekciju,

– ņemot vērā 2009. gada 4. septembrī notikušo viedokļu apmaiņu starp Eiropas Slimību 
profilakses un kontroles centra direktoru un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 15. septembra paziņojumu par gripas (H1N1) 
2009. gada pandēmiju7,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2009. gada 15. septembra darba dokumentu par A (H1N1) 
gripas vakcīnu vienotu iepirkuma procedūru8,

– ņemot vēra Komisijas dienestu 2009. gada 15. septembra darba dokumentu par 
sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu informēšanu par gripas (H1N1) 2009. gada 

                                               
1 http://www.who.int/ihr/en/
2http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15789.en07.pdf
3http://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
8 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff1_en.pdf
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pandēmiju1,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2009. gada 15. septembra darba dokumentu par atbalstu 
trešām valstīm A (H1N1) gripas apkarošanā2,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2009. gada 15. septembra darba dokumentu par regulatīvo 
reģistrācijas procesu attiecībā uz pretvīrusu zālēm un vakcīnām aizsardzībai pret gripas 
(H1N1) 2009. gada pandēmiju3,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2009. gada 15. septembra darba dokumentu par 
vakcinācijas stratēģiju aizsardzībai pret gripas (H1N1) 2009. gada pandēmiju4,

– ņemot vērā 2009. gada oktobrī publiskoto dokumentu „Eiropas stratēģija A/H1N1 gripas 
apkarošanai — vakcīnas ieguvuma un riska uzraudzība”5,

– ņemot vērā Padomes 2009. gada 12. oktobra secinājumus par gripas (H1N1) 2009. gada 
pandēmiju — stratēģisko pieeju6,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2009. gada 23. novembra darba dokumentu par veselības 
drošību Eiropas Savienībā un pasaulē7,

– ņemot vērā 2010. gada 16. aprīļa novērtējuma ziņojumu par ES mēroga reaģēšanu uz 
gripas (H1N1) 2009. gada pandēmiju8,

– ņemot vērā 2010. gada janvāra ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras novērtējumu9,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2010. gada jūnijā pieņemto 
Rezolūciju Nr. 1749 (2010) „H1N1 gripas pandēmijas apkarošana — vajadzīga lielāka 
pārredzamība”10,

– ņemot vērā 2010. gada 1. un 2. jūlijā notikušās konferences par A (H1N1) gripas 
pandēmijas sniegto mācību secinājumus11,

– ņemot vērā 2010. gada 29. jūlijā publicēto Francijas Senāta Izmeklēšanas komitejas A 
gripas jautājumā ziņojumu „A (H1N1) gripa — vēlreiz par „pirmo 21. gadsimta 
pandēmiju””12,

– ņemot vērā Eiropas ombuda 2010. gada 29. aprīļa un 19. maija ieteikumus par Eiropas 
                                               
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 un
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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Zāļu aģentūru1,

– ņemot vērā 2010. gada 16. aprīļa novērtējuma ziņojumu par ES mēroga vakcinēšanas 
stratēģijām aizsardzībai pret gripas pandēmiju2,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 13. septembra secinājumus par A(H1N1) gripas 
pandēmijas sniegto mācību un veselības drošību ES3,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A7-
0000/2010),

A. tā kā valstu un starptautiskās sabiedrības veselības aizsardzības iestādes, tostarp PVO, par 
gripas H1N1 zemo virulenci zināja jau kopš 2009. gada maija un tā kā to pierādīja arī ļoti 
mazais šīs „pandēmiskās” gripas izraisīto nāves gadījumu skaits saskaņā ar oficiāli 
iesniegtajiem datiem par sezonālo gripu; 

B. tā kā PVO 2009. gadā izmantotie pandēmijas noteikšanas kritēriji, kas bija balstīti vienīgi 
uz vīrusa izplatību, ignorējot infekcijas smagumu, izkropļoja sabiedrības izpratni par 
pandēmiju un pasaulē radīja radīja viltus trauksmi, kas lika pieņemt neatbilstīgus lēmumus 
sabiedrības veselības jomā un izraisīja neproporcionālu sabiedrības un administrācijas 
mobilizēšanu Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs;

C. tā kā nesamērīgi lielais līdzekļu apjoms, ko dalībvalstis ieguldīja šīs problēmas risināšanā, 
ir tiešas sekas tam, ka ES nebija pietiekami neatkarīgi un kritiski izvērtējusi PVO 
paredzēto risku;

D. tā kā dalībvalstu izdevumus attiecīgo reaģēšanas plānu īstenošanā lielā mērā radīja 
vakcīnu iepirkšana lielos apjomos;

E. tā kā šī sistemātiskā vakcinācijas stratēģija galvenokārt pamatojās uz aklu ticību pretgripas 
vakcīnu efektivitātei, neņemot vērā zinātniskos datus, kas to apšaubīja (skatīt Cochrane
pārskatus), tā kā pieejamos pētījumus par zāļu, tostarp vakcīnu, efektivitāti lielākajā daļā 
gadījumu bija izstrādājuši paši farmācijas uzņēmumi un līdz ar to pretgripas vakcīnu 
efektivitāte netika objektīvi pierādīta;

F. tā kā ES un dalībvalstu atšķirīgie ieteikumi par vakcinācijas prioritārajām grupām 
liecināja par būtiskajām neskaidrībām attiecībā uz ieteikto H1N1 gripas vakcīnu 
novērtējumu;

G. tā kā, lai sasniegtu vispārējās sabiedrības veselības mērķus, kas atšķiras no tīri 
farmakoloģiskas pieejas, ir jāveic būtiski grozījumi ES un dalībvalstu veselības 
aizsardzības sistēmā;

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark un 
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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H. tā kā, neskatoties uz atkārtotām Eiropas ombuda prasībām, Eiropas Zāļu aģentūra vēl 
joprojām nav publiskojusi tās rīcībā esošos dokumentus par novērtēšanai iesniegto zāļu 
pētījumu protokoliem, klīnisko izpēti un nevēlamajiem blakusefektiem; 

I. tā kā jautājumu par uzticību H1N1 pretgripas vakcīnām radīja arī pārdošanas līgumā 
iekļautais punkts, kas daļu no atbildības par blakusefektiem pārnes no ražotāja uz 
dalībvalsti;

J. tā kā daudzas parlamentārās izmeklēšanas komitejas un novērtēšanas misijas ES 
dalībvalstīs ievāca informāciju par H1N1 apkarošanas pasākumiem,

NEATKARĪBA

1. prasa pārskatīt ES un dalībvalstu preventīvas rīcības plānus, tos padarot pietiekami 
neatkarīgus un elastīgus, lai šos plānus pēc iespējas īsākā laikā varētu pielāgot attiecīgā 
gadījuma reālajam riskam, jo īpaši pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem 
zinātniskajiem datiem;

2. uzskata, ka ir jāpalielina Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra pilnvaras, lai ES 
būtu spējīga pati novērtēt infekcijas draudu bīstamību, vajadzības gadījumā nosakot savu 
brīdinājuma skalu, kas būtu neatkarīga no tādām starptautiskām institūcijām kā PVO;

3. prasa, lai tiktu ieviestas stingras, ticamas un efektīvas zinātniskās procedūras sabiedrības 
veselības krīzes gadījumos, īpaši reālas pandēmijas situācijā, ieteikto zāļu novērtēšanai, 

4. nekavējoties prasa paskaidrojumus par ES ieteikto pretgripas vakcinācijas stratēģiju 
efektivitāti, ņemot vērā būtiskos pierādījumus, kas to apšauba, un faktu, ka nav uzticamu 
datu, kas šo efektivitāti apstiprinātu, kā arī pagaidām valdošās neskaidrības par attiecīgo 
stratēģiju ieguvuma un riska attiecību; 

5. īpaši prasa Eiropas Zāļu aģentūrai pārskatīt paātrinātas reģistrācijas procedūras, kas ļauj 
laist tirgū veselības krīzes gadījumiem izstrādātas zāles, lai nodrošinātu pienācīgu ar šo 
zāļu lietošanu saistītā ieguvuma un riska attiecības novērtēšanu;

PĀRREDZAMĪBA

6. prasa Komisijai veikt Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas Slimību profilakses un kontroles 
centra darbības revīziju, kā arī izvērtēt kopējās izmaksas, kas ES radušās attiecībā uz 
gripas H1N1 apkarošanu;

7. atgādina Eiropas Zāļu aģentūrai par tās tiesību aktos noteikto pienākumu atklātībai nodot 
visus dokumentus par tās ekspertu novērtēto zāļu, tostarp H1N1 apkarošanā ieteikto 
vakcīnu un pretvīrusu zāļu, klīnisko izpēti, pētījumu protokoliem un nevēlamajiem 
blakusefektiem;

8. uzskata, ka atklātie interešu konflikti attiecībā uz dažiem ekspertiem, kas konsultē Eiropas 
Savienības iestādes, rada aizdomas par ietekmes ļaunprātīgu izmantošanu un apdraud 
vispārējo uzticību Eiropas veselības aizsardzības iestādēm un to ieteikumiem; īpaši prasa 
Eiropas Veselības aģentūrai un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram 



PR\835437LV.doc 7/10 PE450.913v01-00

LV

nekavējoties pārskatīt pašreizējo un turpmāko ekspertu kontroles procedūras, lai panāktu 
pilnīgu pārredzamību;

9. prasa atklātībai nodot to augsta līmeņa amatpersonu vārdus, amatus un iespējamos 
interešu konfliktus, kuri darbojas tādās neoficiālās grupās kā Eiropas Savienības Veselības 
drošības komiteja, Sabiedrības veselības krīžu vadības operatīvais centrs un „vakcīnu” 
operatīvie spēki;

10. prasa zāļu ražotājam uzņemties visu atbildību par zāļu kvalitāti, drošību un efektivitāti;

SADARBĪBA

11. prasa konkrēti apstiprināt un noteikt Komisijas, Eiropas Slimību profilakses un kontroles 
centra, Eiropas Zāļu aģentūras, dalībvalstu, kā arī neoficiālāku struktūru, piemēram, 
Veselības drošības komitejas, Sabiedrības veselības krīžu vadības operatīvā centra un 
„sabiedrības veselības” grupas, kurā darbojas augsta līmeņa amatpersonas, kuras var 
ietekmēt lēmumu pieņemšanu attiecībā uz sabiedrības veselības krīzes vadību, lomas, 
uzdevumus, pilnvaras, ierobežojumus, attiecības un pienākumus;

12. atbalsta tādas procedūras ieviešanu, kas ļautu dalībvalstīm pēc brīvprātības principa 
vienoti iepirkt vakcīnas un pretvīrusu zāles, ja ir skaidri pierādīta un neapšaubāma 
preventīvās/terapeitiskās ietekmes ieguvuma un riska attiecība, lai attiecīgo produktu 
varētu iegādāties par izdevīgu cenu, kas tuvojas pašizmaksai;

13. uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi par attiecīgo pārskatīšanu un precizēšanu pēc iespējas ātrāk 
informēt Parlamenta deputātus un Eiropas Savienības iedzīvotājus; 

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī attiecīgo valstu 
valdībām.
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PASKAIDROJUMS

„H1N1 gripas vīruss atšķirībā no putnu gripas vīrusa pašlaik izraisa galvenokārt vieglu 
slimības formu ar dažiem nāves gadījumiem, izņemot slimības uzliesmojumu Meksikā. Ceram, 

ka šī notikumu gaita nemainīsies.”
PVO ģenerāldirektore Margaret Chan 2009. gada 18. maijā

Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2010. gada aprīļa beigās 
sniegtajiem datiem A(H1N1) gripa 2009. gadā Eiropā izraisīja 2900 nāves gadījumus. 
Satriecoši, cik lielā mērā šis skaitlis ir mazāks par oficiāli paredzēto nāves gadījumu skaitu 
parastas sezonālās gripas dēļ, kas saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem ir 40 000 nāves 
gadījumi parastā gadā un 220 000 nāves gadījumi īpaši smagā gripas sezonā. Tas arī ir daudz 
zemāks par pašu optimistiskāko rādītāju, ko sniegušas Eiropas Savienības dalībvalstu 
veselības aģentūras. Vēl interesantāks ir tas, ka neatkarīgi no tā, vai attiecīgo valstu 
iedzīvotāji tika vai netika plaši vakcinēti (kā, piemēram, Polijā, kuras valdība atteicās no 
iedzīvotāju pretgripas vakcinēšanas), gripas izraisīto nāves gadījumu skaits Eiropas 
Savienības dalībvalstīs bija visnotaļ līdzīgs. Vai nebūtu jāpārskata gripas H1N1 paredzētais 
bīstamības līmenis? Jā, protams. Sabiedrības veselības eksperti no 2010. gada ir vienisprātis 
par gripas H1N1 salīdzinoši zemo virulenci.

Tomēr ir jāatgādina, ka PVO jau 2009. gada maijā PVO priekšsēdētajas Margaret Chan
preses konferencē bija oficiāli atzinusi H1N1 gripas salīdzinoši zemo bīstamību. Tas notika 
mēnesi pirms PVO pasludināja H1N1 gripas pandēmijas 6. fāzi. Dalībvalstis un Eiropas 
Savienības iestādes reaģēja uz augstāko trauksmes rādītāju, īstenojot daudzus dārgus, 
nevajadzīgus un nesamērīgus pasākumus H1N1 gripas apkarošanai, lai arī bija zināma, cik 
patiesībā „bīstama” bija šī gripa.

Datu analīze par H1N1 gripas apkarošanu Eiropas Savienībā norāda uz pārsteidzošo kontrastu 
starp H1N1 gripas un sezonālās gripas izraisīto nāves gadījumu skaitu, kas ir skumja, tomēr 
mazskaitlīga statistika. Runājot par ievērojamiem dalībvalstu un Eiropas Savienības 
izdevumiem sabiedrības veselības pasākumu īstenošanā. Apvienotās Karalistes izdevumi tiek 
lēsti EUR 1300 miljonu apmērā, savukārt Francijas izdevumi — EUR 990 miljonu apmērā 
(salīdzinājumā ar EUR 87 miljoniem parastas sezonālās gripas gadījumā).  

Šo starpību un acīmredzami pārmērīgos izdevumus Eiropas Savienībā sāka izmeklēt daudzas 
parlamentārās izmeklēšanas komitejas, vairāk vai mazāk neatkarīgas informācijas vākšanas 
un novērtēšanas misijas attiecīgajās veselības aizsardzības iestādēs. Eiropas Padomes 
Parlamentārā asambleja 2010. gada 24. jūnija rezolūcijā pauda bažas „par veidu, kādā tika 
risināta H1N1 pandēmiskās gripas problēma, ne tikai kā to darīja PVO, bet arī Eiropas 
Savienības un valstu kompetentās veselības aizsardzības iestādes”. Tā galvenokārt uztraucās 
par noteiktiem lēmumiem un viedokļiem, kas Eiropā bija izjaukuši sabiedrības veselības 
dienestu prioritātes, izniekojuši svarīgu publisku finansējumu un Eiropas sabiedrībā kopumā 
radījuši nepamatotas bailes par veselības apdraudējumu.

Eiropas Savienībai ir vajadzīga lielāka neatkarība

Eiropā īstenoto H1N1 gripas apkarošanas pasākumu analīze liecina par pirmo galveno 
problēmu — to, ka nav neatkarīgu pētījumu, kurus veikušas dalībvalstu un/vai Eiropas 
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Savienības veselības aizsardzības iestādes. Īstenotie pasākumi nebija samērīga reakcija, kas 
pamatota uz pieejamajiem zinātniskajiem datiem. Tieši otrādi — attiecīgie lēmumi bija 
iepriekš pieņemtu programmu mehāniska piemērošana. Eiropas Savienības un dalībvalstu 
pieņemtās stratēģijas bija 2005. vai 2007. gadā kopā ar PVO izstrādāti gatavības plāni. Trīs 
ceturtdaļās dalībvalstu attiecīgo vakcīnu iepirkuma politikas īstenošana nozīmēja jau 
2007. gadā noslēgtos „neaktīvos līgumus” ar farmācijas uzņēmumiem. Miljoniem cilvēku 
Eiropā tika injicētas „pandēmiskās” gripas vakcīnas, kuras reģistrēja īpašā procedūrā ar 
atvieglotiem noteikumiem, pamatojoties uz senākiem pētījumiem un vakcīnu formulām, kas 
tika izstrādātas vēl H5N1 gripas vīrusa laikā — 2005.–2007. gadā. 

Šie piemēri raksturo Eiropas Savienības iestāžu elastības trūkumu — tās nespēja abstrahēties 
no iepriekš noteiktajām prognozēm, lai reālajā laikā labāk ņemtu vērā pieejamos faktiskos 
klīniskos un epidemioloģiskos datus. Garā politiskā un lēmumpieņemšanas ķēde lielā mērā 
izskaidro inertumu un galvu reibinošos izdevumus, kurus radīja pārliecīga un nekontrolēta 
trauksme par gripas „pandēmiju”, kas, Francijas eksperta vārdiem runājot, atgādināja parastu 
„gripiņu”.

Tāpat kā reaģēšanas pasākumu pieņemšanā arī riska novērtēšanā Eiropas Savienība akli 
sekoja PVO pasludinātajai pārliecīgajai trauksmei. Šī nostāja lika dalībvalstīm īstenot iepriekš 
izstrādātus gatavības plānus, kas galvenokārt paredzēja veikt vakcīnu pasūtījumus, kas jau 
bija noteikti „neaktīvajos līgumos”, kuri ar vakcīnu ražotājiem tika noslēgti iepriekšējās 
gripas (H5N1) krīzes laikā. Šie pasūtījumi maksāja dārgi, un papildus tam atbildība par 
blakusefektiem tika piemērota dalībvalstīm, nevis farmācijas uzņēmumiem. Šī līguma 
klauzula bija pretrunā ierastajai Eiropas praksei.

Tomēr PVO atzinumu ievērošana nav pienākums. 1986. gadā, kad notika Černobiļas 
kodolspēkstacijas eksplozija, Eiropas sabiedrība attiecībā uz pārtikas piesārņojumu noteica 
daudz stingrākas normas, nekā to paredzēja PVO (600 bekereli cēzija-137 uz 1 kg pārtikas un 
370 bekereli uz 1 kg zīdaiņiem paredzētas pārtikas, savukārt PVO paredzēja 1000 bekerelus 
uz 1 kg).

Vai mums ir vajadzīgas tādas Eiropas veselības aģentūras, kas ir viegli ietekmējamas un akli 
seko citu norādījumiem? Vai tomēr tādas, kas spēj paust savu viedokli un izplatīt savus 
zinātniskos datus, būdamas neatkarīgas no citām starptautiskām organizācijām un pildot 
Eiropas iedzīvotāju finansētos uzdevumus? Tie ir jautājumi, uz kuriem referents savos 
ieteikumus vēlas sniegt pienācīgas atbildes, lai Eiropas iedzīvotāji atgūtu uzticību Eiropas 
veselības aģentūrām.

Eiropas Savienībai ir vajadzīga lielāka pārredzamība

Eiropā īstenoto H1N1 gripas apkarošanas pasākumu analīze atklāj arī citu svarīgu 
problēmu — gripas ārstēšanā ieteikto zāļu un īpaši sistemātiskas vakcinācijas novērtēšanu. 
Jāpatur prātā, ka pretgripas vakcīnu efektivitāte ir stipri apšaubīta vairākos Cochrane fonda 
pētījumos, kas publicēti ievērojamos zinātniskos žurnālos. Šaubas vēl vairāk pastiprinās, 
uzmanīgi izlasot vakcīnu ražotāju izstrādātos klīniskās izpētes protokolus, lai pierādītu 
attiecīgo vakcīnu efektivitāti. Izpētes veiksmīgu vai neveiksmīgu rezultātu var ietekmēt 
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finansējums un iepriekš izdarīta izvēle. Tieši tāpēc ir vajadzīgi no farmācijas uzņēmumiem 
neatkarīgi pētījumi par vakcīnām un pretvīrusu zālēm, tostarp attiecībā uz vakcinācijas 
pārklājuma novērošanu. „Mēs šajos pētījumos līdz šim esam pārāk paļāvušies uz farmācijas 
uzņēmumiem,” norādīts secinājumos, kas pieņemti konferencē par A (H1N1) gripas 
pandēmijas sniegto mācību. Atbildot uz jautājumu par „pandēmiskās” gripas vakcīnu 
zinātniskās dokumentācijas kvalitāti, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 
direktore Zsuzsanna Jakab norādīja, ka „šī ir pirmā vakcīna, kas apstiprināta ar tik 
nepilnīgiem zinātniskajiem datiem”.

Eiropas Savienībai ir vajadzīga lielāka sadarbība

H1N1 gripas apkarošanas pasākumu bilance liecina, ka tika īstenotas atšķirīgas vakcinācijas 
stratēģijas. Vienas dalībvalstis veica plašu vakcinācija, citas vakcinēja konkrētas iedzīvotāju 
grupas, savukārt Polija no vakcinācijas atturējās pilnībā. Tas rada šaubas par vakcīnu riska 
novērtējumu. 

Ir ļoti svarīgi ievērot valstu iestāžu suverenitāti lēmumos par zāļu izmantošanu. Dalībvalstīm 
būtu vēlams vienoti iepirkt vakcīnas un pretvīrusu zāles, ja ir skaidri pierādīta un 
neapšaubāma preventīvās/terapeitiskās ietekmes ieguvuma un riska attiecība, lai attiecīgo 
produktu varētu iegādāties par izdevīgu cenu Tā būtu Līguma par Eiropas Savienības darbību 
168. panta 2. punkta tieša piemērošana.


