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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la evaluarea gestiunii gripei H1N1 în 2009-2010 în UE
(2010/2153(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul sanitar internațional - RSI (2005) 20051,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 noiembrie 2005 privind pregătirea și 
planificarea reacției la epidemia de gripă în Comunitatea Europeană (COM(2005)0607),

– având în vedere documentul de lucru al Consiliului din 30 noiembrie 2007 privind 
aspectele legate de siguranța în materie de sănătate2, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 16 decembrie 2008 privind siguranța în 
materie de sănătate3,

– având în vedere liniile directoare intermediare ale Centrului European pentru Prevenirea și 
Controlul Bolilor, referitoare la vaccinurile specifice împotriva gripei pandemice pe 
perioada pandemiei de H1N1 din 20094,

– având în vedere documentul orientativ al OMS din aprilie 2009, referitor la pregătirea și 
reacția la o gripă pandemică5,

– având în vedere concluziile Consiliului din 30 aprilie 20096 referitoare la infecția cu gripa 
A/H1N1,

– având în vedere schimbul de opinii care a avut loc la data de 4 septembrie 2009 între 
directorul Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor și Comisia sa pentru 
mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 septembrie 2009 privind pandemia (H1N1) 
20097,

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 25 septembrie 2009 
privind achiziționarea comună a vaccinului împotriva gripei 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
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_ro.pdf
8 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff1_en.pdf
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– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 15 septembrie 2009 
privind comunicarea cu publicul și cu mass-media în ceea ce privește pandemia (H1N1) 
20091, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 25 septembrie 2009 
privind sprijinirea țărilor din lumea a treia în combaterea gripei A (H1N1)2, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 15 septembrie 2009 
privind procesul de reglementare a autorizării medicamentelor și vaccinurilor antivirale în 
cadrul protecției împotriva gripei pandemice (H1N1) 20093, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 15 septembrie 2009 
privind strategiile de vaccinare împotriva pandemiei (H1N1) 20094,

– având în vedere „Strategia europeană pentru gripa A/H1N1 - monitorizarea beneficiilor și 
a riscurilor vaccinării” din octombrie 20095,

– având în vedere concluziile Consiliului din 12 octombrie 2009 privind pandemia (H1N1) 
2009 - o abordare strategică6, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 23 noiembrie 2009 
privind siguranța în materie de sănătate în Uniunea Europeană și la nivel internațional7,

– având în vedere raportul de evaluare din 16 aprilie 2010 privind reacția în întreaga UE  la 
pandemia (H1N1) 20098,

– având în vedere raportul definitiv din ianuarie 2010 privind evaluarea Agenției Europene 
pentru Medicamente9,

– având în vedere Rezoluția 1749 (2010) „Gestionarea pandemiei H1N1: necesitatea unei 
mai mari transparențe”, adoptată de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în 
iunie 201010,

– având în vedere concluziile Conferinței privind învățămintele trase în urma pandemiei A 
(H1N1), din 1 și 2 iulie 201011,

– având în vedere raportul intitulat „Gripa A (H1N1)v: reflecție asupra primei pandemii a 
secolului XXI, al Comisiei de anchetă privind gripa A a Senatului francez, publicat la 29 

                                               
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_staff1_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 și 
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



PR\835437RO.doc 5/10 PE450.913v01-00

RO

iulie 20101,

– având în vedere recomandările Ombudsmanului European privind Agenția Europeană 
pentru Medicamente2,

– având în vedere raportul de evaluare din 25 august 2010 privind strategiile de vaccinare în 
cadrul pandemiei în întreaga Uniune Europeană3,

– având în vedere concluziile Consiliului din 13 septembrie 2010 referitoare la 
învățămintele trase în urma pandemiei A (H1N1) - siguranța în materie de sănătate în UE4,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A7-0000/2010),

A. întrucât autoritățile sanitare naționale și internaționale, inclusiv OMS, cunoșteau încă din 
mai 2009 lipsa de virulență a gripei H1N1, care a fost confirmată de rata foarte scăzută de 
mortalitate înregistrată în urma acestei gripe „pandemice” în raport cu cifrele oficiale 
privind gripa sezonieră; 

B. întrucât criteriile stabilite în 2009 de către OMS pentru a defini o „pandemie”, bazate doar 
pe propagarea virusului și făcând abstracție de gravitatea infecției, au alterat sensul 
cuvântului „pandemie” și au provocat o falsă alertă mondială și întrucât această atitudine 
alarmistă a generat decizii în domeniul sănătății publice necorespunzătoare, precum și o 
mobilizare disproporționată a populațiilor și a administrațiilor Uniunii Europene și ale 
statelor membre;

C. întrucât costurile extrem de ridicate înregistrate în gestionarea acestei crize la nivelul 
statelor membre sunt, în primul rând, rezultatul direct al absenței de independență și de 
spirit critic al UE față de evaluarea riscului făcută de către OMS;

D. întrucât cheltuielile angajate de către statele membre în cadrul planurilor lor de reacție la 
gripă privesc, în marea lor majoritate, achiziționarea de mari cantități de vaccin;

E. întrucât această strategie de vaccinare sistematică se bazează, în principal, pe o încredere 
oarbă în eficacitatea vaccinurilor antigripale și face abstracție de datele științifice care 
contrazic această abordare (a se vedea revistele Cochrane) și întrucât studiile disponibile 
în domeniul eficienței medicamentelor, inclusiv a vaccinurilor, au fost, în cea mai mare 
parte, realizate de societăți farmaceutice, motiv pentru care nu există o dovadă obiectivă a 
eficienței vaccinurilor antigripale;

F. întrucât recomandările divergente făcute în interiorul UE și al statelor membre în ceea ce 
privește grupurile de persoane prioritate la vaccinare ilustrează incertitudinile majore 

                                               
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 și 
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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existente în privința evaluării vaccinurilor H1N1 recomandate;

G. întrucât sunt necesare modificări semnificative ale sistemului sanitar actual în cadrul UE 
și al statelor membre pentru a îndeplini obiectivele de sănătate publică generală, 
concepută nu doar prin prismă farmacologică;

H. întrucât, în pofida cererilor repetate adresate de către Ombudsmanul European Agenției 
Europene pentru Medicamente (AEM), documentele deținute de Agenție cu privire la 
protocoalele de cercetare, testele clinice și efectele secundare ale medicamentelor evaluate 
de aceasta nu sunt, în continuare, accesibile publicului; 

I. întrucât încrederea în vaccinurile contra gripei H1N1 a fost redusă, de asemenea, datorită 
transferului parțial, în cadrul contractelor de achiziție, al responsabilității pentru efectele 
secundare de la fabricant la statul membru;

J. întrucât diversele comisii parlamentare și misiuni de evaluare din cadrul statelor membre 
și al UE au analizat soluțiile aplicate în combaterea gripei H1N1,

INDEPENDENȚĂ

1. solicită ca planurile de prevenire puse în aplicare în cadrul UE și al statelor membre să fie 
revizuite astfel încât să devină suficient de autonome și de flexibile pentru a se adapta în 
cel mai scurt termen și de la caz la caz riscului real existent, în special pe baza ultimelor 
date științifice disponibile;

2. consideră că este necesar să se consolideze competențele Centrului European pentru 
Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) pentru ca UE să dispună de propria sa capacitate 
de evaluare a gravității riscurilor infecțioase și să stabilească, atunci când este cazul, 
propria sa scară de alertă sanitară, independentă de cea a instanțelor internaționale, 
precum OMS;

3. solicită stabilirea unor proceduri științifice solide, credibile și eficiente pentru evaluarea 
medicamentelor recomandate în cazurile de urgență sanitară, în special în cazul unei 
adevărate pandemii;

4. solicită prezentarea în cel mai scurt timp a unor precizări în legătură cu eficiența 
strategiilor de vaccinare antigripală recomandate în cadrul UE, având în vedere importanța 
dovezilor care pun această eficiență sub semnul întrebării, absența unor date fiabile care să 
o garanteze și incertitudinile care există în continuare în ceea ce privește raportul avantaje-
riscuri al acestor strategii; 

5. solicită, în special, AEM să revadă procedurile de autorizare rapidă a punerii pe piață de 
medicamente concepute ca răspuns la o criză sanitară pentru a asigura o evaluare corectă a 
raportului dintre avantajele și riscurile asociate utilizării medicamentelor respective;

TRANSPARENȚĂ

6. solicită Comisiei să lanseze un audit privind funcționarea AEM și a ECDC, precum și 
privind costul global al gestiunii gripei H1N1 în cadrul UE;
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7. reamintește AEM obligația reglementară de a permite accesul la toate documentele 
privind  testele clinice, protocoalele de cercetare și efectele secundare ale medicamentelor 
evaluate de către experții săi, inclusiv a vaccinurilor și a medicamentelor antivirale 
recomandate în cadrul combaterii gripei H1N1;

8. consideră că conflictele de interes identificate în cazul anumitor experți care consiliază 
instituțiile europene creează suspiciuni de abuz de influență și dăunează credibilității 
globale a agențiilor sanitare europene și a recomandărilor acestora; solicită, în special, ca 
AEM și ECDC să revizuiască în cel mai scurt timp procedurile de control al experților 
actuali și viitori în vederea stabilirii unei transparențe depline;

9. solicită publicarea numelor, a funcțiilor și a eventualelor conflicte de interes ale înalților 
funcționari care sunt membri ai unor grupuri informale, precum Comitetul pentru 
securitate sanitară, Centrul operațional de gestiune a crizelor sanitare (HEOF) și grupul de 
lucru „vaccine” al Uniunii Europene;

10. solicită ca întreaga responsabilitate în ceea ce privește calitatea, siguranța și eficiența 
medicamentelor să revină fabricantului;

COOPERARE

11. solicită afirmarea și definirea clară a rolurilor, îndatoririlor, competențelor, limitelor, 
relațiilor și responsabilităților Comisiei, ale ECDC și AEM și ale statelor membre, dar și 
ale instanțelor cu caracter mai informal, precum Comitetul pentru securitate sanitară, 
HEOF sau Grupul „sănătate publică”, constituite din înalți funcționari care pot interveni în 
procesul decizional din cadrul gestiunii unei crize sanitare;

12. salută stabilirea unei proceduri care permite statelor membre să achiziționeze în grup și pe 
bază voluntară vaccinuri și medicamente antivirale cu condiția ca raportul avantaje-riscuri 
ale efectului preventiv/terapeutic să fie, în mod clar și indiscutabil, demonstrat ca fiind 
pozitiv, în scopul obținerii unui prețuri avantajoase, comparabile cu prețul de cost; 

13. consideră că este indispensabil ca aceste revizuiri și precizări să fie aduse cât mai curând 
la cunoștința deputaților și a cetățenilor europeni; 

14. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și parlamentelor naționale.
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EXPUNERE DE MOTIVE

„Spre deosebire de virusul aviar, H1N1 nu provoacă deocamdată, abstracție făcând de 
epidemia din Mexic, decât boli moderate. Sperăm ca acest lucru să rămână neschimbat.”

Margaret Chan, directorul general al OMS, 18 mai 2009

Conform cifrelor comunicate la sfârșitul lunii aprilie 2010 de către Centrul European pentru 
Prevenirea și Controlul Bolilor (prescurtat ECDC în engleză),  gripa A (H1N1) 2009 a 
provocat 2 900 de morți în Europa. Este însă frapantă măsura în care acest bilanț este inferior 
estimărilor oficiale privind decesele datorate doar gripei sezoniere, care sunt, conform 
Comisiei Europene, de 40 000 de morți într-un an cu epidemie moderată și de 220 000 de 
morți într-un an cu o epidemie deosebit de gravă. Acest bilanț este, de asemenea, mult mai 
redus decât anunțau pronosticurile cele mai optimiste ale serviciilor de sănătate ale statelor 
membre ale Uniunii Europene. Și mai surprinzător este faptul că indiferent de vaccinarea sau 
nu a populației (Polonia, de exemplu, a refuzat vaccinarea populației sale), ratele de 
mortalitate în țările atinse de această gripă sunt asemănătoare. Trebuie, prin urmare, 
reconsiderată presupusa gravitate a acestei gripe H1N1? Cu siguranță. De altfel, experții în 
sănătate publică convin astăzi, în 2010, asupra faptului că virulența gripei H1N1 este relativ 
moderată. 

Este totuși necesar să se amintească faptul că gravitatea moderată a gripei H1N1 a fost 
recunoscută în mod oficial de către OMS încă din luna mai a anului 2009, cu ocazia unei 
conferințe de presă a doamnei Margaret Chan, președinta Organizației Mondiale a Sănătății 
(OMS). Adică cu o lună înaintea proclamării de către OMS a nivelului 6 de alertă 
„pandemică” pentru H1N1. Nivel de alertă adoptat și de statele membre și de instituțiile 
europene, care au declanșat o serie de măsuri costisitoare, inutile și disproporționate în raport 
cu gravitatea reală și, pe deasupra, cunoscută a gripei H1N1!

Analiza gestiunii gripei H1N1 în cadrul Uniunii Europene relevă astfel o diferență 
impresionantă între numărul, tragic dar puțin ridicat, de morți provocate de către gripa H1N1 
și numărul de morți datorate gripei sezoniere. Analiza indică, de asemenea, faptul că măsurile 
sanitare puse în aplicare au generat costuri foarte ridicate la nivelul statelor membre și al 
Uniunii Europene. Aceste costuri au fost estimate, de exemplu, la 1 300 de milioane de euro 
în Marea Britanie și la 990 de milioane de euro în Franța (față de 87 de milioane de euro 
pentru gripa sezonieră).  

De altfel, aceste diferențe, aceste cheltuieli aparent excesive au făcut obiectul, în cadrul 
Uniunii Europene, al mai multor anchete parlamentare, misiuni de informare și evaluări mai 
mult sau mai puțin independente ale organismelor sanitare implicate. În rezoluția sa din 24 
iunie 2010, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei se declară alarmată de modul în 
care gripa pandemică H1N1 a fost gestionată nu doar de către OMS, ci și de către autoritățile 
de sănătate competente de la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre. Aceasta se 
declară, de asemenea, preocupată de anumite consecințe ale deciziilor și recomandărilor 
formulate, care au generat o distorsiune a priorităților în cadrul serviciilor de sănătate publică 
din întreaga Europă, o risipă de fonduri publice importante și o teamă nejustificată cu privire 
la riscurile de sănătate la care ar fi fost expusă populația europeană în general. 

Uniunea Europeană are nevoie de mai multă independență
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Analiza gestiunii gripei H1N1 evidențiază, prin urmare, o primă problemă de fond: absența 
unei evaluări independente din partea instanțelor noastre sanitare naționale și/sau europene. 
Într-adevăr, acțiunile desfășurate nu au constituit reacții proporționate, formulate pe baza 
datelor științifice disponibile. Dimpotrivă, deciziile luate au reflectat o aplicare mecanică a 
unor mijloace prevăzute în avans. Strategiile adoptate la nivelul Uniunii Europene și al 
statelor membre au fost prevăzute în planurile de pregătire redactate în 2005 sau 2007, cu 
sprijinul OMS. În trei sferturi din statele membre, politicile de achiziție de vaccinuri au fost 
consecința directă a unor „contracte neactivate” semnate în 2007 cu anumite societăți 
farmaceutice. Vaccinurile „pandemice” injectate unor milioane de persoane în Europa au 
beneficiat de proceduri de autorizare excepționale, „relaxate” și au avut la bază studii și 
formule vaccinale vechi, realizate în perioada virusului H5N1, în 2005/2007. 

Aceste exemple ilustrează profunda lipsă de suplețe și de flexibilitate a instituțiilor europene, 
care s-au dovedit incapabile să se desprindă de previziunile făcute în prealabil și să se 
adapteze, în cel mai eficient mod și în timp util, la adevăratele date clinice și epidemiologice 
disponibile. Acest teribil angrenaj politic și decizional explică, în mare parte, inerția și 
costurile extreme provocate de un alarmism sanitar abuziv în contextul unei „pandemii” 
gripale care, așa cum afirma un expert francez, semăna mult cu o simplă „gripălică”.

Nu numai în ceea ce privește reacțiile sale, ci și în ceea ce privește evaluarea riscului, 
Uniunea Europeană a adoptat fără rezerve atitudinea alarmistă excesivă decretată de OMS. 
Această atitudine a condus statele membre să pună în aplicare planuri de reacție concepute în 
prealabil și, în special, să onoreze comenzile de vaccinuri prevăzute în cadrul „contractelor 
neactivate” semnate cu fabricanții de vaccinuri cu ocazia precedentei crize gripale (H5N1). 
Aceste comenzi au fost plătite foarte scump și în plus, responsabilitatea pentru efectele 
secundare a revenit statelor membre și nu societăților farmaceutice. Această clauză contravine 
practicilor europene obișnuite.

Adoptarea poziției OMS nu este însă o obligație. În 1986, când a explodat centrala nucleară 
de la Cernobâl, Comunitatea Europeană a stabilit niște norme de contaminare a alimentelor 
mult mai stricte decât cele prevăzute de OMS (600 Bq de cesiu 137 per kilogram de alimente 
și 370 Bq pentru alimentele destinate sugarilor, în vreme ce OMS a prevăzut 1 000 Bq per 
kilogram).

Dorim ca instituțiile sanitare europene să fie influențabile și dotate cu un spirit de turmă? Sau 
dorim ca acestea să își creeze propria opinie și să își prezinte expertiza fără a depinde de alte 
organizații internaționale și respectând misiunile finanțate de către contribuabilii europeni? 
Acestea sunt întrebările la care raportorul dorește să răspundă în mod satisfăcător prin 
propunerile sale pentru ca cetățenii europeni să își recapete încrederea în instituțiile sanitare 
europene.

Uniunea Europeană are nevoie de mai multă transparență

Analiza modului în care a fost gestionată criza H1N1 de către Uniunea Europeană 
evidențiază, de asemenea, o altă problemă crucială: cea a evaluării medicamentelor 
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recomandate împotriva gripei, în special recursul sistematic la vaccinuri. Trebuie menționat 
faptul că eficiența vaccinurilor antigripale este puternic contestată de mai multe analize ale 
Fundației Cochrane, publicate în reviste științifice de referință. Aceste îndoieli devin și mai 
pregnante dacă se iau în considerare protocoalele de testare clinică elaborate de către 
fabricanții de vaccinuri pentru a demonstra eficiența vaccinurilor lor. Finanțarea, alegerile 
făcute în prealabil pot conduce la un succes sau eșec al studiului. Acesta este motivul pentru 
care sunt necesare studii independente de cele ale companiilor farmaceutice cu privire la 
vaccinurile și medicamentele antivirale, inclusiv pentru monitorizarea acoperirii vaccinării. În 
concluziile conferinței privind lecțiile învățate în urma pandemiei A(H1N1), se menționează 
că „în ceea ce privește aceste studii, suntem în continuare prea dependenți de societățile 
farmaceutice”.  Întrebată despre soliditatea dosarului științific al vaccinurilor „pandemice”, 
fosta directoare a ECDC, Zsuzsanna Jakab, a precizat că „niciodată un vaccin nu a fost 
autorizat pe baza a atât de puține date științifice”.

Uniunea Europeană are nevoie de mai multă cooperare

Bilanțul gestiunii gripei H1N1 indică existența unor strategii divergente de vaccinare. 
Anumite state membre au practicat o vaccinare masivă, altele o vaccinare a unor grupuri-țintă, 
în vreme ce Polonia nu și-a vaccinat deloc populația. Acest lucru indică îndoieli în ceea ce 
privește evaluarea riscurilor vaccinelor. 

Este esențial să se respecte suveranitatea autorităților naționale în ceea ce privește deciziile 
referitoare la utilizarea medicamentelor. Cu toate acestea, pentru achiziția de vaccinuri și 
medicamente pentru care raportul avantaje-riscuri este pozitiv și clar demonstrat, se 
recomandă statelor membre să se grupeze, pe bază voluntară, pentru a putea obține tarife 
avantajoase în cadrul negocierilor. Aceasta ar decurge din aplicarea directă a articolului 168 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


