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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o hodnotení riadenia situácie v súvislosti s chrípkou H1N1 v rokoch 2009 – 2010 v EÚ
(2010/2153(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na medzinárodné zdravotné predpisy (IHR) (2005) 20051,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. novembra 2005 o plánovaní pripravenosti a 
reakcie na pandémiu chrípky v Európskom spoločenstve (KOM(2005)0607),

– so zreteľom na pracovný dokument Rady z 30. novembra 2007 o otázkach súvisiacich 
so zdravotnou bezpečnosťou2,

– so zreteľom na závery Rady zo 16. decembra 2008 o zdravotnej bezpečnosti3,

– so zreteľom na dočasné usmernenia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb 
(ECDC) o použití špecifických očkovacích látok proti pandemickej chrípke počas 
pandémie chrípky A (H1N1 ) v roku 20094,

– so zreteľom na dokument WTO z apríla 2009 s usmerneniami týkajúcimi sa pripravenosti 
a reakcie na pandemickú chrípku5,

– so zreteľom na závery Rady z 30. apríla 20096 o infekcii chrípky H1N1,

– so zreteľom na výmenu názorov medzi riaditeľom ECDC a svojím Výborom pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, ktorá sa uskutočnila 4. septembra 2009,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. septembra 2009 s názvom Pandémia (H1N1) 
20097,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 15. septembra 2009 o spoločnom 
obstaraní očkovacích látok proti chrípke A (H1N1)8,

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 15. septembra 2009 o komunikácii 
s verejnosťou a masmédiami o pandémii H1N1 v roku 2009 9, 

                                               
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.
9 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff2_en.pdf.
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– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 15. septembra 2009 o podpore 
tretím krajinám určenej na boj proti chrípke A (H1N1)1, 

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 15. septembra 2009 o regulačnom 
postupe na schvaľovanie antivírusových liekov a očkovacích látok v rámci ochrany pred 
pandemickou chrípkou H1N1 20092, 

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 15. septembra 2009 o stratégiách 
očkovania proti pandémii (H1N1) 20093,

– so zreteľom na dokument s názvom European Strategy for Influenza A/H1N1 – Vaccine 
Benefit-Risk Monitoring (Európska stratégia pre chrípku A (H1N1) – monitorovanie 
prínosov a rizík vakcíny) z októbra 20094,

– so zreteľom na závery Rady z 12. októbra 2009 o pandémii (H1N1) 2009 – strategický 
prístup5, 

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 23. novembra 2009 o zdravotnej 
bezpečnosti v Európskej únii a na medzinárodnej úrovni6,

– so zreteľom na hodnotiacu správu zo 16. apríla 2010 o reakcii v rámci celej EÚ na 
pandémiu (H1N1) 20097,

– so zreteľom na konečnú správu z januára 2010 o hodnotení Európskej agentúry pre lieky8,

– so zreteľom na uznesenie 1749 (2010) s názvom Handling of the H1N1 pandemic: more 
transparency needed (Prekonanie pandémie H1N1: potreba väčšej transparentnosti) prijaté 
Parlamentným zhromaždením Rady Európy v júni 20109, 

– so zreteľom na závery konferencie o ponaučeniach vyplývajúcich z pandémie A (H1N1) 
z 1. a 2. júla 201010,

– so zreteľom na správu s názvom La grippe A (H1N1): Retours sur la première pandémie 
du XXIe siècle (Chrípka A (H1N1): návrat k prvej pandémii 21. storočia) vyšetrovacej 
komisie francúzskeho senátu pre chrípku A, ktorá bola zverejnená 29. júla 2010 11,

– so zreteľom na odporúčania Európskeho ombudsmana týkajúce sa Európskej agentúry pre 

                                               
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 a 
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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lieky z 29. apríla a 19. mája 20101,

– so zreteľom na hodnotiacu správu z 25. augusta 2010 o stratégiách očkovania proti 
pandémii na úrovni celej EÚ2,

– so zreteľom na závery Rady z 13. septembra 2010 o ponaučeniach, ktoré je potrebné 
vyvodiť z pandémie A/H1N1 – zdravotná bezpečnosť v EÚ3,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A7-0000/2010),

A. keďže nízka nákazlivosť chrípky H1N1 bola známa vnútroštátnym a medzinárodným 
zdravotníckym organizáciám vrátane WHO od mája 2009 a keďže dôkazom tejto miernej 
nákazlivosti bola veľmi nízka úmrtnosť v dôsledku tejto „pandemickej“ chrípky 
v porovnaní s oficiálne potvrdenými údajmi týkajúcimi sa sezónnej chrípky, 

B. keďže kritériá, ktoré stanovila WHO v roku 2009 na vymedzenie pojmu pandémie, 
založené výlučne na šírení vírusu bez ohľadu na závažnosť infekcie, zdeformovali bežné 
chápanie slova „pandémia“ a na celom svete spôsobili falošný poplach a keďže toto 
šírenie paniky viedlo k neprimeraným rozhodnutiam v oblasti verejného zdravia 
a neúmernej mobilizácii obyvateľstva a správnych orgánov Európskej únie a jej členských 
štátov,

C. keďže nadmerné náklady konštatované pri prekonávaní tejto krízy v členských štátoch sú 
predovšetkým priamym dôsledkom nedostatočnej nezávislosti a absencie kritického ducha 
EÚ v porovnaní s hodnotením rizika, ktoré vypracovala WHO, 

D. keďže výdavky, ku ktorým sa zaviazali členské štáty v rámci zavedených plánov reakcie, 
sú do značnej miery spojené s nákupom veľkých množstiev očkovacích látok,

E. keďže táto systematická stratégia očkovania v podstate vyplýva z koncepcie založenej na 
slepej dôvere v účinnosť očkovacích látok proti chrípke bez toho, aby sa pritom zohľadnili 
vedecké údaje, ktoré sú v rozpore s týmto presvedčením (pozri publikáciu Cochrane), 
keďže dostupné štúdie o účinnosti liekov vrátane očkovacích látok boli z väčšej časti 
vypracované farmaceutickými spoločnosťami a keďže teda nebol predložený žiadny 
objektívny dôkaz účinnosti očkovacích látok proti chrípke,

F. keďže rozdielne odporúčania vypracované v EÚ a členských štátoch, pokiaľ ide o cieľové 
prioritné skupiny očkovania, sú názorným príkladom výraznej neistoty v súvislosti s 
hodnotením odporúčaných očkovacích látok proti chrípke H1N1,

G. keďže v EÚ a členských štátoch sú potrebné dôležité zmeny súčasného zdravotného 
systému na dosiahnutie cieľov všeobecného verejného zdravia, ktoré sú odlišné od čisto 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark a 
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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farmakologického prístupu,

H. keďže napriek opakovaným žiadostiam, ktoré Európsky ombudsman adresoval Európskej 
agentúre pre lieky (EMA), nie sú dokumenty EMA týkajúce sa výskumných protokolov, 
klinických testov a nežiaducich účinkov liekov podliehajúcich jej hodnoteniu vždy 
prístupné verejnosti,

I. keďže dôvera v očkovacie látky proti chrípke H1N1 bola spochybnená aj v zmluvách 
o nákupe, a to čiastočným prevodom zodpovednosti za vedľajšie účinky z výrobcu na 
členský štát,

J. so zreteľom na informácie rôznych parlamentných výborov a hodnotiacich misií 
zozbierané v členských štátoch EÚ a týkajúce sa opatrení v oblasti boja proti chrípke 
H1N1, 

NEZÁVISLOSŤ

1. žiada revíziu plánov prevencie zavedených v EÚ a členských štátoch s cieľom dosiahnuť 
dostatočnú nezávislosť a pružnosť, aby bolo možné v čo najkratšom čase a v jednotlivých 
prípadoch náležite reagovať na reálne riziko, najmä na základe najnovších dostupných 
vedeckých údajov;

2. zastáva názor, že je potrebné posilniť právomoci Európskeho centra pre prevenciu a 
kontrolu chorôb (ECDC), aby EÚ mala vlastné kapacity, pokiaľ ide o hodnotenie 
závažnosti rizík nákazy, a aby v prípade potreby vytvorila vlastný systém varovania 
v oblasti zdravotníctva, ktorý by bol nezávislý od medzinárodných organizácií, ako je 
WHO;

3. žiada zavedenie ráznych, dôveryhodných a účinných vedeckých postupov hodnotenia 
odporúčaných liekov v prípade zdravotnej pohotovosti, obzvlášť pri skutočnej pandémii;

4. žiada okamžité objasnenie účinnosti stratégií očkovania proti chrípke odporúčaných v EÚ, 
vzhľadom na závažnosť dôkazov, ktoré spochybňujú túto účinnosť, na absenciu 
spoľahlivých údajov, ktoré by boli jej zárukou, a na neistotu neustále prítomnú 
v súvislosti s pomerom prínosov a rizík;

5. žiada najmä agentúru EMA, aby preskúmala postupy urýchleného schvaľovania, ktoré 
umožňujú, aby sa na trh uviedli lieky vyvinuté v reakcii na zdravotnú krízu, s cieľom 
zabezpečiť primerané hodnotenie pomeru prínosov a rizík v súvislosti s používaním 
týchto liekov;

TRANSPARENTNOSŤ

6. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila audit fungovania agentúr EMA a ECDC, ako aj 
celkových nákladov na riadenie situácie v súvislosti s chrípkou H1N1 v EÚ;

7. pripomína agentúre EMA povinnosť stanovenú v predpisoch, že sprístupní všetky 
dokumenty týkajúce sa klinických testov, výskumných protokolov a nežiaducich účinkov 
liekov posúdených jej odborníkmi vrátane očkovacích a antivírusových látok 
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odporúčaných v rámci boja proti chrípke H1N1;

8. domnieva sa, že prípady konfliktu záujmov zaznamenané u niektorých odborníkov, ktorí 
sú poradcami európskych inštitúcií, vedú k podozreniam zo zneužívania vplyvu 
a poškodzujú celkovú dôveryhodnosť európskych zdravotníckych agentúr a ich 
odporúčaní; osobitne žiada, aby EMA a ECDC v záujme dosiahnutia úplnej 
transparentnosti okamžite preskúmali postupy kontroly súčasných i budúcich odborníkov;

9. žiada zverejnenie mien, postavenia a prípadných konfliktov záujmov vysokých úradníkov, 
členov neformálnych skupín, ako je Výbor pre zdravotnú bezpečnosť, operačné stredisko 
pre riadenie kríz v oblasti zdravia (HEOF) a osobitná pracovná skupina pre očkovanie 
v Európskej únii;

10. žiada, aby všetku zodpovednosť za kvalitu, bezpečnosť a účinnosť lieku niesol výrobca;

SPOLUPRÁCA

11. žiada, aby sa presne stanovili a vymedzili úlohy, povinnosti, právomoci, obmedzenia, 
vzťahy a zodpovednosť Komisie, ECDC, EMA, členských štátov, ale aj menej 
formálnych orgánov, ako je Výbor pre zdravotnú bezpečnosť, HEOF alebo skupina pre 
verejné zdravie zložená z vysokých úradníkov, ktorí sa môžu podieľať na procesoch 
prijímania rozhodnutí týkajúcich sa riadenia krízy v oblasti zdravia;

12. schvaľuje zavedenie postupu, ktorý umožňuje členským štátom uskutočniť dobrovoľný 
hromadný nákup očkovacích látok a antivírusových liekov, len čo sa jednoznačne 
a nesporne preukáže pozitívny pomer prínosov a rizík preventívneho/liečebného účinku, 
aby sa pri danom produkte dosiahla výhodná cena približujúca sa jeho výrobnej cene;

13. považuje za nevyhnutné, aby sa tieto revízie a spresnenia čo najskôr oznámili poslancom 
Parlamentu a európskym občanom; 

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj národným 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

„Na rozdiel od vírusu vtáčej chrípky spôsobuje H1N1 v súčasnosti prevažne mierne 
ochorenie, s nízkym počtom úmrtí mimo Mexika ako miesta vypuknutia nákazy. Dúfame, že 

táto situácia sa nezmení.“
Margaret Chan, generálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie, 18. máj 2009

Chrípka H1N1, ktorá vypukla v roku 2009, si podľa údajov zverejnených na konci apríla 2010 
Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (v angličtine ECDC) vyžiadala v Európe 
2 900 ľudských životov. Prekvapujúce je však zistenie, o koľko je táto bilancia nižšia než 
oficiálne odhady počtu úmrtí spôsobených sezónnou chrípkou, ktoré sú podľa Európskej 
komisie na úrovni 40 000 úmrtí v prípade mierneho roka a 220 000 úmrtí v 
priebehu mimoriadne ťažkej sezóny. Tieto údaje sú takisto zreteľne nižšie než 
najoptimistickejšie predpovede zdravotníckych orgánov členských štátov Európskej únie. Ešte 
zarážajúcejšia je však skutočnosť, že miera úmrtnosti v európskych krajinách postihnutých 
touto chrípkou zostala na porovnateľnej úrovni bez ohľadu na to, či ich obyvatelia boli 
hromadne očkovaní alebo nie, ako v prípade Poľska, ktoré odmietlo akékoľvek očkovanie 
obyvateľstva. Je potrebné preskúmať predpokladanú závažnosť chrípky H1N1? Určite áno. 
Relatívne mierna nákazlivosť chrípky H1N1 je napokon i dnes, v roku 2010, skutočnosťou, na 
ktorej sa zhodujú odborníci z oblasti verejného zdravia.

Treba však pripomenúť, že miernu závažnosť chrípky H1N1 oficiálne uznala WHO už v 
marci 2009 počas tlačovej konferencie Margaret Chanovej, predsedníčky Svetovej 
zdravotníckej organizácie (WHO), t. j. jeden mesiac predtým, ako WHO vyhlásila v súvislosti 
s chrípkou H1N1 šiesty, „pandemický“ stupeň varovania. Maximálna miera pohotovosti, 
ktorej sa členské štáty a európske inštitúcie prispôsobili, priniesol celý rad nákladných, 
zbytočných a neprimeraných opatrení v porovnaní so skutočnou – a známou! – závažnosťou 
chrípky H1N1.

Z analýzy riadenia situácie v súvislosti s chrípkou H1N1 v Európskej únii takisto vyplýva 
zreteľný kontrast medzi počtom úmrtí spojených s chrípkou H1N1 a počtom úmrtí 
spôsobených sezónnou chrípkou; ide tu o tragickú stratu na ľudských životoch, ktorá však nie 
je vyššia; takisto veľmi vysoké náklady, ktoré vznikli členským štátom a na úrovni Európskej 
únie v dôsledku prijatých zdravotníckych opatrení Odhadované náklady predstavujú napríklad 
1 300 miliónov EUR vo Veľkej Británii a 990 miliónov EUR vo Francúzsku (oproti 87 
miliónom EUR v prípade sezónnej chrípky).

Tento rozdiel, resp. tieto zjavne nadmerné výdavky sa v Európskej únii stali okrem iného 
predmetom početných parlamentných vyšetrovaní, vyšetrujúcich misií a viac či menej 
nezávislých hodnotení zainteresovaných zdravotníckych orgánov. Vo svojom uznesení 
odhlasovanom 24. júna 2010 vyjadruje Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pobúrenie 
nad spôsobom, akým sa rieši problém pandemickej chrípky H1N1, a to nielen zo strany 
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ale aj príslušných zdravotníckych orgánov tak na 
úrovni Európskej únie, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Vyjadruje znepokojenie predovšetkým 
nad určitými dôsledkami rozhodnutí a stanovísk, ktoré spôsobili narušenie priorít v sektoroch 
verejného zdravia v celej Európe, plytvanie značným množstvom verejných financií 
a neodôvodnený strach spojený so zdravotnými rizikami, ktorý sa vo výraznej miere šíri 
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medzi európskym obyvateľstvom.

Európska únia potrebuje vyššiu mieru nezávislosti

Analýza riadenia situácie v súvislosti s chrípkou H1N1 v Európe takisto poukazuje na prvý 
zásadný problém, ktorým je nedostatok nezávislého hodnotenia našich vnútroštátnych a/alebo 
európskych zdravotníckych orgánov. Súbor zavedených opatrení v skutočnosti nebol 
primeranou reakciou zodpovedajúcou dostupným vedeckým údajom. Naopak, prijaté 
rozhodnutia boli mechanickým uplatnením vopred naplánovaných prostriedkov. Stratégie 
prijaté v rámci Európskej únie a členských štátov vychádzajú z prípravných plánov 
vypracovaných v rokoch 2005 alebo 2007 spoločne s WHO. V troch štvrtinách členských 
štátov sa uplatňuje politika nákupu očkovacích látok ako priamy dôsledok tzv. spiacich 
zmlúv, ktoré boli už v roku 2007 uzatvorené s farmaceutickými spoločnosťami. Pandemické 
očkovacie látky aplikované u miliónov obyvateľov Európy podliehali výnimočným, 
„uľahčeným“ postupom schvaľovania a v skutočnosti vychádzali z niekdajších štúdií 
a modelov v oblasti očkovania, ktoré boli vypracované v čase šírenia vírusu H5N1 ešte 
v rokoch 2005/2007.

Tieto príklady názorne poukazujú na zásadný nedostatok flexibility a pružnosti európskych 
inštitúcií, ktoré sa zjavne nedokázali odchýliť od vopred vypracovaných ustanovení, aby sa čo 
najlepšie a v reálnom čase prispôsobili pravdivým, dostupným klinickým a epidemiologickým 
údajom. Táto hrozivá politická a rozhodovacia spleť poskytuje z veľkej časti vysvetlenie 
nečinnosti a obrovských nákladov vzniknutých v dôsledku nemiestneho šírenia paniky 
v zdravotníctve v súvislosti s chrípkovou pandémiou, ktorá je podľa slov istého francúzskeho 
odborníka oveľa viac podobná obyčajnej chrípke.

Okrem prijatých opatrení zaujala Európska únia servilný postoj aj pri svojom hodnotení rizika 
tým, že sa bez výhrady postavila na stranu WHO a jej prehnanej úzkostlivosti v tejto otázke. 
Ide o pozíciu, ktorá viedla členské štáty k uplatneniu vopred vypracovaných prípravných 
plánov, a najmä k dodržaniu objednávok očkovacích látok, ktoré boli predtým stanovené v 
tzv. spiacich zmluvách uzatvorených s výrobcami očkovacích látok počas predchádzajúcej 
chrípkovej krízy súvisiacej s chrípkou H5N1. Objednávky boli zaplatené za vysokú cenu, 
pričom aj zodpovednosť za vedľajšie účinky odteraz pripadla členským štátom, a už nie 
farmaceutických spoločnostiam. Ide o ustanovenie, ktoré je v rozpore s bežnou európskou 
praxou.

Takýto súhlas so stanoviskom WHO však nie je povinný. V roku 1986, v čase výbuchu 
černobyľskej jadrovej elektrárne, európske spoločenstvo stanovilo oveľa prísnejšie normy 
kontaminácie potravín než sú tie, ktoré vyhlásila WHO (600 becquerelov (Bq) cézia 137 na 
kg potravín a 370 Bq pre potraviny určené pre dojčatá, zatiaľ čo WHO stanovila 1 000 Bq na 
kg).

Chceme servilné európske zdravotnícke inštitúcie ovplyvňované niekým iným? Alebo si 
želáme inštitúcie, ktoré dokážu zaujať vlastné stanovisko a šíriť svoje vlastné odborné 
poznatky bez toho, aby boli závislé od iných medzinárodných organizácií, a ktoré plnia úlohy 
financované európskymi daňovými poplatníkmi? Toto sú otázky, na ktoré chce spravodajkyňa
poskytnúť uspokojivé odpovede v rámci svojich návrhov s cieľom obnoviť dôveru 
európskych občanov v európske zdravotnícke organizácie.
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Európska únia potrebuje vyššiu mieru transparentnosti

Analýza riadenia krízy v súvislosti s chrípkou H1N1 vypracovaná Európskou úniou osvetľuje 
aj ďalší kľúčový problém: ide o problém hodnotenia odporúčaných liekov proti chrípke, a 
najmä o systematické používanie očkovacích látok. Treba si uvedomiť, že účinnosť 
očkovacích látok proti chrípke výrazne spochybňujú viaceré analýzy nadácie Cochrane, ktoré 
boli uverejnené v referenčných vedeckých časopisoch. Tieto pochybnosti ďalej narastajú, ak 
dôkladne preskúmame protokoly o klinických testoch, ktoré vypracovali výrobcovia 
očkovacích látok, aby dokázali účinnosť týchto očkovacích látok. Financovanie a vopred 
prijaté rozhodnutia môžu ovplyvniť úspech či neúspech štúdie. Preto je potrebné zabezpečiť 
štúdie o očkovacích látkach a antivírusových látkach, ktoré budú nezávislé od 
farmaceutických spoločností, ako aj monitorovanie rozsahu očkovania. V záveroch 
z konferencie o ponaučeniach, ktoré je potrebné vyvodiť z pandémie chrípky A (H1N1) sa 
uvádza, že v súvislosti s týmito štúdiami doteraz prevládala prílišná závislosť od 
farmaceutických spoločností. Na otázku týkajúcu sa vhodnosti vedeckých podkladov 
očkovacích látok proti pandémii bývalá riaditeľka ECDC Zsuzsanna Jakab spresnila, že 
„žiadna očkovacia látka nebola doteraz schválená na základe takého malého množstva 
vedeckých údajov“.

Európska únia potrebuje intenzívnejšiu spoluprácu

Z bilancie riadenia situácie v súvislosti s chrípkou H1N1 vyplýva, že v oblasti očkovania boli 
zaznamenané rozdielne stratégie. Niektoré členské štáty uplatňovali hromadné očkovanie, iné 
selektívne očkovanie, Poľsko žiadne. Táto skutočnosť je dostatočným dôkazom nedôvery 
v hodnotenie rizík očkovacích látok. 

Prvoradým cieľom je, aby sa rešpektovala suverenita vnútroštátnych orgánov v rámci 
rozhodnutí týkajúcich sa používania liekov. V záujme nákupu očkovacích látok a liekov, 
ktorých pozitívna bilancia prínosov a rizík sa jednoznačne preukázala, sa však odporúča, aby 
sa členské štáty dobrovoľne spojili s cieľom dosiahnuť v rámci rokovaní výhodnejšie ceny. 
Išlo by o priame uplatnenie článku 168 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


