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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie oceny zarządzania grypą H1N1 w Unii Europejskiej w latach 2009-2010 
(2010/2153 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne – IHR (2005) 20051,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stanu gotowości i 
planu reagowania w sytuacji wystąpienia pandemii grypy we Wspólnocie Europejskiej 
(COM(2005)0607),

– uwzględniając dokument roboczy Rady z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie kwestii 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym2,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie bezpieczeństwa 
zdrowotnego3,

– uwzględniając wytyczne zawarte w tymczasowym dokumencie Europejskiego Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w sprawie stosowania szczególnych 
szczepionek przeciwko grypie pandemicznej podczas pandemii wirusa H1N1 w 2009 r.4,

– uwzględniając wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z kwietnia 2009 r. w 
sprawie stanu gotowości i reagowania w sytuacji wystąpienia pandemii grypy5,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 30 kwietnia 2009 r.6 w sprawie zarażenia wirusem 
grypy A/H1N1,

– uwzględniając wymianę poglądów między dyrektorem ECDC a Komisją Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, która odbyła 
się w dniu 4 września 2009 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 15 września 2009 r. w sprawie pandemii H1N1 
20097,

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 15 września 2009 r. w sprawie 
wspólnego zaopatrzenia w szczepionki przeciwko grypie A (H1N1)8, 

                                               
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
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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– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 15 września 2009 r. w sprawie 
komunikowania ze społeczeństwem i środkami przekazu na temat pandemii (H1N1) 
20091, 

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 15 września 2009 r. w sprawie 
wspierania krajów trzecich w zwalczaniu grypy A (H1N1),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 15 września 2009 r. w sprawie 
procesu regulującego zezwolenia na leki antywirusowe i szczepienia przeciwko pandemii 
grypy (H1N1) w 2009 r.3, 

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji  z dnia 15 września 2009 r. w sprawie 
strategii szczepień przeciwko pandemii (H1N1) 20094,

– uwzględniając dokument w sprawie europejskie strategii przeciwko grypie A/H1N1 i 
monitorowaniu korzyści i zagrożeń związanych ze szczepieniami5

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 października 2009 r. w sprawie strategicznego 
podejścia do pandemii (H1N1) 20096, 

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie 
bezpieczeństwa zdrowotnego w Unii Europejskiej i na świecie7,

– uwzględniając sprawozdanie oceniające z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie reakcji na 
pandemię (H1N1) 2009 w całej UE8,

– uwzględniając końcowe sprawozdanie oceniające Europejskiej Agencji Leków ze stycznia 
2010 r.9,

– uwzględniając rezolucję 1749 (2010) w sprawie podejścia do pandemii grypy H1N1 i 
potrzeby zwiększenia przejrzystości, przyjętą przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady 
Europy w czerwcu 2010 r.10,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie konferencji, która odbyła się w dniach 1 i 2 
lipca 2010 r., na temat doświadczeń nabytych podczas pandemii A (H1N1)11,

– uwzględniając sprawozdanie w sprawie grypy A (H1N1) i powrotów pierwszej pandemii 
XXI wieku, sporządzone przez komisję śledczą ds. grypy A w Senacie francuskim, 

                                               
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 oraz
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff1_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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opublikowane w dniu 29 lipca 20101,

– uwzględniając zalecenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 
29 kwietnia i z dnia 19 maja 2010 r.2 dotyczące Europejskiej Agencji Leków,

– uwzględniając sprawozdanie oceniające z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie strategii 
szczepień przeciwko pandemii w całej UE3,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wniosków 
wyciągniętych z pandemii A/H1N1 w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w EU4,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7– 0000/2010),

A. mając na uwadze, że już w maju 2009 r. krajowym i międzynarodowym organom ds. 
zdrowia, w tym OMS, wiadomo było, że grypa H1N1 nie jest groźna, oraz że jej 
umiarkowana zjadliwość została potwierdzona niską umieralnością na tę „pandemiczną” 
grypę w stosunku do oficjalnie przyjętych cyfr dotyczących grypy sezonowej, 

B. mając na uwadze, że kryteria dotyczące „pandemii”, zatwierdzone przez OMS w 2009 r., 
oparte jedynie na rozprzestrzenianiu się wirusa, a pomijające powagę zarażenia, 
zniekształciły powszechny sens słowa „pandemia” i wywołały na świecie fałszywy alarm 
oraz że alarm ten doprowadził do podjęcia niewłaściwych decyzji w sprawie zdrowia 
publicznego i niewspółmiernej mobilizacji ludności oraz administracji Unii Europejskiej i 
jej państw członkowskich,

C. mając na uwadze, że nadmierne koszty zarządzania tym kryzysem, jakie stwierdzono w 
państwach członkowskich, wynikają bezpośrednio przede wszystkim z braku 
niezależności i zmysłu krytycznego Unii Europejskiej w stosunku do oceny zagrożenia, 
jakiego dokonała Światowa Organizacja Zdrowia,

D. mając na uwadze, że wydatki państw członkowskich na wdrożenie planów reagowania 
maja przede wszystkim związek z zakupem dużych ilości szczepionek,

E. mając na uwadze, że ta strategia systematycznych szczepień wynika głównie z koncepcji 
opartej na ślepej ufności w skuteczność szczepionek przeciwko grypie, a nie bierze pod 
uwagę danych naukowych, które temu zaprzeczają (zob. przeglądy publikowane przez 
Cochrane), oraz że dostępne badania nad skutecznością lekarstw, w tym szczepionek, 
zostały głównie przeprowadzone przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne, w związku z 
czym brak obiektywnych dowodów na skuteczność szczepionek przeciwko grypie,

F. mając na uwadze, że sprzeczne zalecenia Unii Europejskiej dotyczące grup docelowych 
                                               
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 oraz 
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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szczepionych w pierwszej kolejności są obrazem ogromnej niepewności co do oceny 
zalecanych szczepionek przeciwko wirusowi H1N1,

G. mając na uwadze, że należy znacznie zmienić obecny system sanitarny Unii Europejskiej i 
jej państw członkowskich, aby osiągnąć cele w zakresie ogólnego zdrowia publicznego, 
które nie będzie oparte na podejściu czysto farmakologicznym,

H. mając na uwadze, że pomimo ponawianych wniosków Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich kierowanych do Europejskiej Agencji Leków (EMA), będące w 
posiadaniu EMA dokumenty dotyczące protokołów badań, doświadczeń klinicznych i 
niepożądanych skutków leków poddawanych ocenie nadal nie są publicznie dostępne, 

I. mając na uwadze, że zaufanie do szczepionek przeciwko grypie H1N1 zostało również 
podważone częściowym przeniesieniem na mocy umów kupna-sprzedaży 
odpowiedzialności za skutki uboczne z producenta na dane państwo członkowskie,

J. mając na uwadze informacje zebrane przez poszczególne komisje parlamentarne i misje 
oceniające przeprowadzone w poszczególnych państwach członkowskich UE w sprawie 
działań mających na celu zwalczanie grypy H1N1,

NIEZALEŻNOŚĆ

1. zwraca się o dokonanie przeglądu opracowanych przez UE i państwa członkowskich 
planów zapobiegawczych, aby były one bardziej niezależne, elastyczne i aby mogły się 
dostosować do rzeczywistego zagrożenia w poszczególnych przypadkach i w jak 
najkrótszym czasie, mianowicie w oparciu o najnowsze dostępne dane naukowe;

2. uważa, że należy zwiększyć uprawnienia Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób (ECDC), aby UE miała możliwość własnej oceny powagi zagrożenia 
zarażeniem, a w razie potrzeby mogła określić własną skalę alarmu zdrowotnego, 
niezależnie od organów międzynarodowych takich jak Światowa Organizacja Zdrowia;

3. domaga się wprowadzenia solidnych, wiarygodnych i skutecznych naukowych procedur  
oceny leków zalecanych w przypadku nagłej potrzeby zdrowotnej, a w szczególności w 
przypadku prawdziwej pandemii;

4. domaga się bezzwłocznego wyjaśnienia skuteczności zalecanych w UE strategii szczepień 
przeciwko grypie, uwzględniając dowody podważające tę skuteczność, brak 
wiarygodnych danych gwarantujących taką skuteczność oraz ciągły brak pewności co do 
stosunku korzyści do zagrożeń; 

5. zwraca się w szczególności do Europejskiej Agencji Leków o dokonanie przeglądu 
przyspieszonych procedur wydawania zezwoleń, które umożliwiają wprowadzenie na 
rynek leków opracowanych w reakcji na kryzys zdrowotny, aby zapewnić prawidłową 
ocenę stosunku korzyści do zagrożeń związanych ze stosowaniem takich leków;

PRZEJRZYSTOŚĆ

6. zwraca się do Komisji o przeprowadzenie audytu funkcjonowania Europejskiej Agencji 
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Leków i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz ogólnych 
kosztów zarządzania grypą H1N1 w Unii Europejskiej;

7. przypomina Europejskiej Agencji Leków o przepisowym obowiązku udostępnienia 
wszystkich dokumentów dotyczących doświadczeń klinicznych, protokołów badań i 
niepożądanych skutków leków ocenianych przez ekspertów, w tym szczepionek i leków 
antywirusowych zalecanych w ramach zwalczania grypy H1N1;

8. uważa, że konflikty interesów, jakie stwierdzono u niektórych ekspertów doradzających 
instytucjom europejskim, są przyczyną podejrzeń o nadużycie wpływu i szkodzą ogólnej 
wiarygodności europejskich agencji ds. zdrowia oraz ich zaleceń; domaga się w 
szczególności, aby Europejska Agencja Leków (EMA) i Europejskie Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) bezzwłocznie dokonały przeglądu procedur 
kontroli dokonywanych przez obecnych i przyszłych ekspertów, aby osiągnąć pełną 
przejrzystość;

9. domaga się publikacji nazwisk, uprawnień i ewentualnych konfliktów interesów wysokich 
rangą urzędników należących do nieformalnych grup takich jak komitet ds. 
bezpieczeństwa zdrowia, operacyjne centrum zarządzania kryzysami zdrowotnymi 
(HEOF) oraz grupa robocza Unii Europejskiej ds. szczepień; 

10. domaga się, aby całkowita odpowiedzialność za jakość, bezpieczeństwo i skuteczność 
danego leku spoczywała na producencie;

WSPÓŁPRACA

11. domaga się dokładnego określenia i potwierdzenia ról, obowiązków, uprawnień, 
ograniczeń, stosunków i zadań Komisji, Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób (ECDC), Europejskiej Agencji Leków (EMA), państw członkowskich, 
lecz także bardziej nieformalnych organów takich jak komitet ds. bezpieczeństwa 
zdrowia, operacyjne centrum zarządzania kryzysami zdrowotnymi (HEOF) lub grupa ds. 
zdrowia publicznego, złożonych z wysokich rangą urzędników mogących 
zainterweniować w procesie podejmowania decyzji dotyczących zarządzania kryzysem 
zdrowotnym;

12. aprobuje wprowadzenie procedury umożliwiającej państwom członkowskich grupowy 
zakup szczepionek i leków antywirusowych na zasadzie dobrowolności, aby uzyskać 
korzystną cenę danego produktu, zbliżoną do kosztu produkcji, jeżeli pozytywny stosunek 
korzyści i zagrożeń zapobiegawczo-terapeutycznych skutków zostanie jasno dowiedziony 
i nie będzie podlegał dyskusji;

13. uważa, że należy koniecznie jak najszybciej podać te przeglądy i uściślenia do 
wiadomości posłów i obywateli europejskich; 

14. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
parlamentom krajowym.
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UZASADNIENIE

„W przeciwieństwie do wirusa grypy ptasiej, wirus H1N1 powoduje łagodne choroby i 
niewielką liczbę przypadków śmiertelnych, z wyjątkiem gwałtownej fali epidemii w Meksyku. 

Mamy nadzieję, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie.”
Margaret Chan, dyrektor generalna Światowej Organizacji Zdrowia, 18 maja 2009 r.

Według cyfr podanych do wiadomości pod koniec kwietnia 2010 r. przez Europejskie 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ang. skrót ECDC) w 2009 r. w Europie na 
grypę A(H1N1) zmarło 2900 osób. Zaskakujące jest jednak, że bilans ten jest znacznie niższy 
od oficjalnych szacunków Komisji Europejskiej co do liczby przypadków śmiertelnych w 
wyniku grypy sezonowej, którą szacuje się na 40 000 w roku o umiarkowanej liczbie 
zachorowań i 220 000 w roku, w którym liczba ta jest szczególnie duża. Liczby te są również 
znacznie niższe od najbardziej optymistycznych prognoz służb zdrowia państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Jeszcze bardziej dziwi fakt, że niezależnie od tego, czy 
ludność była masowo szczepiona czy też nie – jak na przykład w Polsce, gdzie odmówiono 
jakiegokolwiek szczepienia ludności – współczynnik śmiertelności w krajach dotkniętych 
grypą jest porównywalny. Czy należy ponownie poddać pod dyskusję rzekomą zjadliwość 
wirusa grypy H1N1? Niewątpliwie tak. Eksperci od zdrowia publicznego są zresztą dziś, w 
2010 r., zgodni co do stosunkowo umiarkowanej zjadliwości wirusa grypy H1N1.

Należy jednak przypomnieć, że Światowa Organizacja Zdrowia (OMS) oficjalnie stwierdziła 
umiarkowaną zjadliwość wirusa grypy H1N1 już w maju 2009 r. na konferencji prasowej 
przewodniczącej OMS Margaret Chan, czyli miesiąc przed ogłoszeniem przez OMS 6. 
stopnia zagrożenia w związku z „pandemią” grypy H1N1. Państwa członkowskie i instytucje 
europejskie podporządkowały się temu ogłoszeniu o maksymalnym stopniu zagrożenia, 
podejmując szereg kosztownych i zbędnych działań, niewspółmiernych do rzeczywistego 
zagrożenia, jakie niosła ze sobą ta grypa, o czym doskonale wiedziano. 

Analiza zarządzania grypą H1N1 w Unii Europejskiej pokazuje również bardzo wyraźny 
kontrast między liczba śmiertelnych ofiar grypy H1N1 a liczbą śmiertelnych ofiar grypy 
sezonowej, która jest niewielka, choć tragiczna z ludzkiego punktu widzenia. Koszty 
poniesione przez państwa członkowskie i na szczeblu Unii Europejskiej w związku z 
działaniami podjętymi w dziedzinie zdrowia są bardzo wysokie. Na przykład w Wielkiej 
Brytanii koszty te szacuje się na 1,3 mld EUR, a we Francji na 990 mln EUR (natomiast w 
przypadku grypy sezonowej koszty te wynoszą 87 mln EUR).  

Te różnice, te ewidentnie zbyt wysokie wydatki były zresztą przedmiotem wielu śledztw 
parlamentarnych, misji informacyjnych i ocen mniej lub bardziej niezależnych od 
zainteresowanych organów ds. zdrowia. W rezolucji, nad którą głosowano w dniu 24 czerwca 
2010 r., Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wyraziło duże zaniepokojenie sposobem, 
w jaki zarządzała pandemiczną grypą H1N1 nie tylko Światowa Organizacja Zdrowia (OMS), 
lecz również właściwe organy ds. zdrowia, zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i w 
poszczególnych państwach. W rezolucji wyrażono mianowicie zaniepokojenie niektórymi 
reperkusjami decyzji i opinii, które spowodowały zakłócenia odnośnie do priorytetów 
publicznej służby zdrowia w całej Europie, trwonienie dużych kwot z funduszy publicznych 
oraz nieuzasadnione obawy dotyczące zagrożenia dla zdrowia, na jakie była narażona ogólnie 
ludność Europy.
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Unia Europejska potrzebuje większej niezależności

Analiza zarządzania grypą H1N1 w Europie uwidacznia pierwszy podstawowy problem,  
jakim jest brak niezależnej oceny przeprowadzonej przez krajowe i/lub europejskie organy ds. 
zdrowia. Wszystkie przeprowadzone działania nie były współmiernymi reakcjami 
opracowanymi na podstawie dostępnych danych naukowych, wręcz przeciwnie: 
podejmowane decyzje były mechanicznym zastosowaniem uprzednio zaprogramowanych 
działań. Przyjęte w Unii Europejskiej i państwach członkowskich strategie były wynikiem 
planów przygotowawczych sporządzonych w 2005 lub 2007 r. w powiązaniu z OMS. W ¾ 
państw członkowskich polityka zakupu szczepionek była bezpośrednią konsekwencją 
„uśpionych umów” zawartych z firmami farmaceutycznymi w już 2007 r. Szczepionki 
przeciwko „pandemii”, które wstrzyknięto milionom osób w Europie, skorzystały z 
wyjątkowych, „lżejszych” procedur uzyskania zezwolenia, opartych w rzeczywistości na 
starych badaniach i formułach szczepionek wyprodukowanych jeszcze w latach 2005-2007, 
kiedy panował wirus H5N1.  

Przykłady te są obrazem ogromnego braku elastyczności instytucji europejskich, które 
okazały się niezdolne do odrzucenia przewidywań a priori i dostosowania się, jak najlepiej i w 
odpowiednim czasie, do dostępnych rzeczywistych danych klinicznych i epidemiologicznych. 
To przerażające polityczne i decyzyjne zazębienie wyjaśnia po części inercję i astronomiczne 
koszty poniesione z powodu przesadnego i niepowstrzymanego alarmu zdrowotnego w 
reakcji na „pandemię” grypy, która według jednego z ekspertów francuskich wyglądała na 
zwykłą „grypkę”.

Pomijając przyjęte reakcje, Unia Europejska poszła śladem OMS również przy ocenie 
zagrożenia i bez zastrzeżeń podporządkowała się ogłoszonemu przez organizację przesadnego 
alarmu. Stanowisko to spowodowało, że państwa członkowskie wdrożyły opracowane z góry 
plany przygotowawcze i uhonorowały zamówienia na szczepionki zawarte w „uśpionych” 
umowach zawartych z producentami szczepionek podczas poprzedniego kryzysu wirusa 
grypy H5N1. Ceny tych zamówień były wysokie, a ponadto odpowiedzialność za skutki 
uboczne ponosiły do tej chwili państwa członkowskie, a nie przedsiębiorstwa 
farmaceutyczne,  co jest klauzulą sprzeczną ze standardową praktyką w Europie.

Przychylenie się do opinii OMS nie było jednak koniecznością. Kiedy w 1986 r. doszło do 
wybuchu w centrali jądrowej w Czarnobylu wspólnota europejska ustaliła znacznie wyższe 
normy skażenia żywności niż normy proponowane przez OMS (600 bekereli cezu137 na kilo 
żywności i 370 bekereli w odniesieniu do żywności przeznaczonej dla niemowląt, OMS 
natomiast zalecała 1 000 bekereli na kilo).

Czy pragniemy europejskich organów ds. zdrowia, które działają naśladowniczo i poddają się 
wpływom? Czy też organów zdolnych do kształtowania własnej opinii i rozpowszechniania 
wyników własnych ekspertyz, nie podlegających innym międzynarodowym organizacjom i 
działających w poszanowaniu zadań finansowanych przez europejskich podatników? W 
przedstawionych propozycjach sprawozdawczyni pragnie znaleźć zadowalające odpowiedzi 
na te pytania, aby przywrócić zaufanie obywateli europejskich do europejskich organów ds. 
zdrowia. 
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Unia Europejska potrzebuje większej przejrzystości

Analiza zarządzania przez Unię Europejską kryzysem H1N1 uwidacznia również inny 
podstawowy problem: problem oceny leków zalecanych przeciwko grypie, a w szczególności 
systematycznego stosowania szczepionek. Należy wiedz ieć ,  że wiele analiz, 
przeprowadzonych przez fundację Cochrane i opublikowanych w uznanych pismach 
naukowych, zaprzecza skuteczności szczepionek przeciwko grypie. Wątpliwości te stają się 
jeszcze większe, kiedy pochylimy się uważnie nad protokołami doświadczeń klinicznych, 
sporządzonymi przez producentów szczepionek, aby wykazać ich skuteczność. Finansowanie, 
wcześniej podjęte decyzje mogą wpłynąć na to, czy badanie uda się czy nie. Dlatego też 
potrzebne są niezależne od przedsiębiorstw farmaceutycznych badania nad szczepionkami i 
lekami antywirusowymi, zawierające kontrolę ludności poddanej szczepieniu. „Do tej pory 
byliśmy zbyt uzależnieni od przedsiębiorstw farmaceutycznych, jeśli chodzi o te badania” 
stwierdzono we wnioskach z konferencji na temat doświadczeń nabytych podczas pandemii 
grypy A(H1N1). Na pytanie, czy dane naukowe dotyczące szczepionek pandemicznych były 
solidne, była dyrektor Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób Zsuzsanna Jakab 
odpowiedziała, że nigdy żadna szczepionka nie uzyskała zezwolenia na podstawie tak 
niewielu danych naukowych.

Unia Europejska potrzebuje większej współpracy

Bilans zarządzania grypą H1N1 pokazuje rozbieżność strategii szczepień. Niektóre państwa 
członkowskie zastosowały masowe szczepienia, w innych państwach szczepiono określone 
grupy docelowe, w Polsce nie było wcale szczepień. Świadczy to wyraźnie o nieufności co do 
oceny zagrożenia związanego ze szczepieniami. 

Zasadnicze znaczenie ma poszanowanie suwerenności krajowych organów przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących zastosowania leków. Przy zakupie szczepionek i leków, 
co do których pozytywny stosunek korzyści do zagrożeń został jasno dowiedziony, zaleca się, 
aby państwa członkowskie grupowały się na zasadzie dobrowolności, aby uzyskać w 
negocjacjach korzystne ceny.  Byłoby to bezpośrednim zastosowaniem art. 168 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


