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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o oceni ukrepov za obvladovanje gripe H1N1 v letih 2009 in 2010 v EU
(2010/2153(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 168 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mednarodnih zdravstvenih predpisov – IHR(2005)1,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z dne 28. novembra 2005 o načrtovanju pripravljenosti 
in odziva na pandemijo influence v Evropski skupnosti (KOM(2005)0607),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Sveta z dne 30. novembra 2007 vprašanjih, 
povezanih z varovanjem zdravja2,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o varovanju zdravja z dne 16. decembra 20083,

– ob upoštevanju začasnih smernic o uporabi posebnih cepiv za pandemično gripo med 
pandemijo H1N1 20094,

– ob upoštevanju napotkov Svetovne zdravstvene organizacije z aprila 2009 o 
pripravljenosti in odzivu na pandemično influenco5,

– ob upoštevanju Sklepov Sveta z dne 30. aprila 20096 o gripi A/okužbi z H1N1,

– ob upoštevanju izmenjave mnenj med direktorico Evropskega centra za preprečevanje in 
nadzor bolezni in Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano, ki se je odvijalo 
4. septembra 2009,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. septembra 2009 o pandemiji (H1N1) 20097,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 15. septembra 2009 o skupnem 
naročilu cepiva proti gripi A (H1N1)8, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 15. septembra 2009 o 
komuniciranju z javnostjo in mediji o pandemiji (H1N1) 20099, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 15. septembra 2009 o pomoči 

                                               
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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tretjim državam pri boju proti gripi A (H1N1)1, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 15. septembra 2009 o regulativnem 
postopku za odobritev antivirusnih zdravil in cepiv za zaščito pred pandemično gripo 
(H1N1) 20092, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 15. septembra 2009 o strategijah 
cepljenja proti pandemiji (H1N1) 20093,

– ob upoštevanju evropske strategije za gripo A/H1N1 – spremljanje koristi in tveganja 
cepljenja, oktober 20094,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 12. oktobra 2009 o pandemiji (H1N1) 2009 – strateški 
pristop5, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z dne 23. novembra 2009 o varovanju 
zdravja v Evropski uniji in na mednarodni ravni6,

– ob upoštevanju ocenjevalnega poročila z dne 16. aprila 2010 o odzivu celotne EU na 
pandemijo H1N1 20097,

– ob upoštevanju končnega poročila z januarja 2010 o oceni Evropske agencije za zdravila8,

– ob upoštevanju resolucij 1749(2010) z naslovom Soočanje s pandemijo H1N1: potrebna je 
večja preglednost, ki je bila sprejeta na parlamentarni skupščini Sveta Evrope junija 
20109,

– ob upoštevanju sklepov konference ali naukov iz pandemije gripe A (H1N1) iz 1. in 2. 
julija 201010,

– ob upoštevanju poročila z naslovom Gripa A (H1N1): pogledi na prvo pandemijo 21. 
stoletja preiskovalne komisije francoskega senata o gripi A, ki je bil objavljen 29. julija 
201011,

– ob upoštevanju priporočil Evropskega varuha človekovih pravic o Evropski agenciji za 
zdravila z dne 29. aprila in 19. maja 201012,

                                               
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 in 
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  
12 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark in 

http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/5251/html.bookmark
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– ob upoštevanju ocenjevalnega poročila z dne 16. aprila 2010 o odzivu celotne EU na 
pandemijo H1N1 20091,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 13. septembra 2010 o naukov iz pandemije gripe A 
(H1N1) – varovanje zdravja v EU2,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A7-0000/2010),

A. ker so nacionalni in mednarodni zdravstveni organi, tudi Svetovna zdravstvena 
organizacija, že od maja 2009 vedeli, da je virulenca gripe H1N1 šibka, kar je bilo 
dokazano z zelo nizko umrljivostjo za to „pandemično“ gripo v primerjavi z običajno 
sezonsko gripo, 

B. ker merila Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2009 o opredelitvi pandemije 
temeljijo zgolj na širjenju virusa in ne upoštevajo resnosti okužbe, se je splošen pomen 
besede pandemija napačno uporabil in sprožil nepotrebno izredno stanje po vsem svetu; 
ker je zaradi tega preplaha javno zdravstvo sprejelo neustrezne ukrepe, mobiliziralo pa se 
je nesorazmerno veliko prebivalstva in organov Evropske unije in njenih držav članic ,

C. ker so previsoki stroški, nastali zaradi upravljanja te krize v državah članicah, v glavni 
meri posledica pomanjkanja neodvisnosti in kritičnega mišljenja EU glede na oceno 
tveganja, ki jo je podala Svetovna zdravstvena organizacija,

D. ker nakup velikih količin cepiv predstavlja glavni del stroškov, ki so jih države članice 
imele v okviru odziva na te razmere;

E. ker strategija sistematičnega cepljenja v bistvu temelji na slepem zaupanju v učinkovitost 
cepiv proti gripi, ne da bi upoštevali znanstvene podatke, ki nasprotujejo temu prepričanju 
(glej poročila Cochrane), saj so razpoložljive študije o učinkovitosti zdravil, tudi cepiv, 
pripravile večinoma farmacevtske družbe in zato nimamo objektivnega dokaza, da so 
cepiva proti gripi dejansko učinkovita,

F. ker med priporočili EU in držav članic pri opredeljevanju prednostnih skupin za cepljenje 
velike razlike, ki pričajo o precejšnji negotovosti v zvezi z ocenami priporočenih cepiv 
proti H1N1,

G. ker je treba korenito spremeniti sedanji zdravstveni sistem EU in držav članic, da bi se 
dosegli cilji javnega zdravja, ki ne bodo temeljili na povsem farmakološkem pristopu;

H. ker kljub temu, da je Evropski varuh človekovih pravic vztrajno zahteval od Evropske 
agencije za zdravila, naj objavi dokumente o raziskovalnih protokolih, kliničnih poskusih 
in nezaželenih posledicah zdravil, ki jih je obravnavala, ti še vedno niso javno dostopni, 

I. ker je zaupanje v cepiva proti gripi H1N1 postalo vprašljivo tudi zaradi delnega prenosa 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
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odgovornosti za stranske učinke s proizvajalca na države članice v nakupnih pogodbah,

J. ker so različni parlamentarni odbori in ocenjevalne misije v državah članicah in EU o 
odzivih glede boja proti gripi H1N1 prišle do zaključkov,

NEODVISNOST

1. zahteva, naj se preventivni načrti EU in držav članic revidirajo na osnovi zadnjih 
razpoložljivih znanstvenih podatkov, da bi postali bolj neodvisni in prilagodljivi ter da bi 
se odzvali hitreje na vsak primer pravega tveganja;

2. meni, da je treba okrepiti pristojnosti Evropskega centra za preprečevanje in nadzor 
bolezni, da bi EU lahko sama ocenila stopnjo nevarnosti okužbe in po potrebi vzpostavila 
lastno lestvico  zdravstvene ogroženosti, ki bo neodvisna od mednarodnih organov, kot je 
Svetovna zdravstvena organizacija;

3. zahteva, naj se pripravijo obsežni, verodostojni in učinkoviti znanstveni postopki za 
ocenjevanje predlaganih zdravil v izrednih zdravstvenih razmerah, natančneje v primeru 
prave pandemije;

4. zahteva, naj se nemudoma razjasni učinkovitost strategij cepljenja proti gripi, predlaganih 
v EU, saj so dokazi, ki postavljajo pod vprašanje njihovo učinkovitost, odsotnost 
zanesljivih podatkov, ki bi podprli te strategije, in nejasnosti glede koristi in tveganj pri 
njihovi izvedbi številni; 

5. zlasti zahteva, naj Evropska agencija za zdravila revidira postopke za pospešeno 
dodeljevanje dovoljenj, ki omogočajo, da zdravila,  namenjena odzivu na zdravstvene 
krize, pridejo na trg, da bi se zagotovila ustrezna ocena razmerja med koristmi in tveganji 
pri uporabi teh zdravil;

PREGLEDNOST

6. zahteva, naj Komisija začne revizijo delovanja Evropske agencije za zdravila in 
Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni ter celotnih stroškov upravljanja v 
zvezi z gripo H1N1 v EU;

7. opozarja, da ima Evropska agencija za zdravila zakonsko obveznost omogočiti dostop do 
vseh dokumentov o kliničnih poskusih, raziskovalnih protokolih in neželenih učinkih 
zdravil, ki jih ocenjujejo njeni strokovnjaki, tudi cepiv in protivirusnih zdravil, 
priporočenih v okviru boja proti gripi H1N1;

8. ocenjuje, da navzkrižje interesov pri nekaterih strokovnjakih, ki nudijo svetovanje 
evropskim institucijam, zbuja sum zlorabe vpliva in škodi splošni verodostojnosti 
evropskih zdravstvenih agencij in njihovih priporočil; zlasti zahteva, naj Evropska 
agencija za zdravila in Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni nemudoma 
revidirata nadzorne postopke za sedanje in prihodnje strokovnjake, da bi dosegli popolno 
preglednost;

9. zahteva, naj se objavijo imena, pristojnosti in morebitna navzkrižja interesov visokih 
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uradnikov, ki so člani neuradnih skupin, kot je odbor za zdravstveno varnost, operacijski 
center za ukrepanje v izrednih zdravstvenih razmerah in delovna skupina Evropske unije 
za cepljenje;

10. zahteva, naj proizvajalec nosi vso odgovornost za kakovost, varnost in učinkovitost 
zdravila;

SODELOVANJE

11. zahteva, naj se natančno potrdijo in opredelijo vloge, naloge, pristojnosti, omejitve, odnosi 
in odgovornosti Komisije, Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni, 
Evropske agencije za zdravila, držav članic, pa tudi neuradnih organov, kot je odbor za 
zdravstveno varnost, operacijski center za ukrepanje v izrednih zdravstvenih razmerah ali 
skupina „javno zdravje“, v katerih so visoki uradniki, ki lahko posežejo v postopek 
sprejemanja odločitev o ukrepanju v zdravstvenih krizah;

12. podpira oblikovanje postopka, ki bi državam članicam omogočil prostovoljen skupen 
nakup protivirusnega cepiva in zdravil, ko je jasno in neoporečno pozitivno razmerje med 
koristmi in tveganji ter preprečevalni/terapevtski učinek , da bi dosegli ugodne cene za 
določen proizvod, ki bo blizu njegovi realni ceni;

13. meni, da je bistveno, da se revizije in pojasnila čim prej sporočijo evropskim poslancem in 
državljanom; 

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim 
parlamentom.
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OBRAZLOŽITEV

„Za razliko od virusa ptičje gripe, virus H1N1 zaenkrat povzroča le lažja obolenja z malo 
smrtnimi primeri, razen pri izbruhu bolezni v Mehiki. Upajmo, da se bo ta vzorec 

nadaljeval.“
Margaret Chan, Generalna direktorica Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), 18. maja 

2009

Zaradi gripe A (H1N1) je po podatkih, ki jih je konec aprila 2010 objavil Evropski center za 
preprečevanje in nadzor bolezni, leta 2009 v Evropi umrlo 2900 oseb. Presenetljivo je, koliko 
je ta številka nižja od uradnih ocen Komisije glede števila umrlih samo zaradi sezonske gripe, 
ki je približno 40.000 oseb v običajnem letu in približno 220.000 oseb v posebno hudi sezoni. 
To število je tudi veliko nižje od najbolj optimističnih napovedi zdravstvenih ustanov držav 
članic Evropske unije. Še bolj je presenetljivo, da je umrljivost v državah, v katerih ni prišlo 
do množičnega cepljenja, kot na primer na Poljskem, kjer se je cepljenje prebivalstva 
zavrnilo, primerljivo z državami članicami, kjer se je cepljenje opravilo in kjer se je ta gripa 
pojavila. Ali je treba ponovno pretehtati, kako nevarna je gripa H1N1? Gotovo. Strokovnjaki 
za javno zdravje se danes, v letu 2010, strinjajo, da je virulenca gripe H1N1 šibka.

Spomniti je treba, da je predsednica Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Margaret 
Chan že na tiskovni konferenci maja 2009 (uradno) ocenila stopnjo nevarnosti gripe H1N1 
kot nizko. To je bilo mesec dni, preden je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila 
pandemijo šeste stopnje za gripo H1N1 , kar je bila za države članice in evropske institucije 
najvišja stopnja preplaha, na podlagi katerega so sprožile serijo dragih, nepotrebnih in 
predimenzioniranih ukrepov v primerjavi z realno - in znano! - nevarnostjo v zvezi z gripo 
H1N1.

Analiza spopadanja z gripo H1N1 v Evropski uniji je pokazala razliko med številom smrtnih 
žrtev zaradi gripe H1N1 in sezonske gripe, ki je tragična, ni pa velika, in velike stroške držav 
članic in Evropske unije za te zdravstvene ukrepe. Stroški Velike Britanije so po ocenah 
znašali 1300 milijonov EUR, v Franciji pa 990 milijonov EUR (stroški, povezani s sezonsko 
gripo so 87 milijonov EUR).  

Te razlike in očitno previsoki stroški so sprožili številne parlamentarne preiskave, misije za 
pridobivanje informacij in bolj ali manj neodvisne ocene udeleženih zdravstvenih organov 
znotraj Evropske unije. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je v svoji resoluciji z dne 
24. junija 2010 izrazila zgroženost nad načinom odziva na pandemijo gripe H1N1, ne samo s 
strani Svetovne zdravstvene organizacije, ampak tudi pristojnih zdravstvenih organov na ravni 
Evropske unije in na nacionalni ravni. Skrbele so jo zlasti posledice določenih odločitev in 
mnenj, ki so povzročila popačenje prednostnih nalog storitev javnega zdravstva po vsej 
Evropi, veliko porabo javnih sredstev in neupravičeno vzbujanje strahu o nevarnostih za 
zdravje pri evropskem prebivalstvu na splošno.

Evropska unija potrebuje več neodvisnosti

Analiza odziva na gripo H1N1 v Evropi je izpostavila temeljno težavo: pomanjkanje 
samostojnega vrednotenja nacionalnih in/ali evropskih zdravstvenih organov. Izvedeni ukrepi 
namreč niso ustrezali razpoložljivim znanstvenim podatkom. Nasprotno, sprejeti sklepi so bili 
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zgolj mehansko izvajanje vnaprej določenih ukrepov. Strategije, ki so jih sprejele Evropska 
unija in države članice temeljijo na pripravah iz leta 2005 ali 2007 v sodelovanju s Svetovno 
zdravstveno organizacijo. V treh četrtinah držav članic je politika nakupa cepiva neposredna 
posledica „mirujočih pogodb“ s farmacevtskimi podjetji iz leta 2007. Za pandemična cepiva, 
ki so se vbrizgala milijonom ljudi v Evropi, so veljali posebni, „poenostavljeni“ postopki 
odobritve, ki so temeljili na starih študijah in formulah cepiv za virus H5N1 iz let 2005/2007. 

Ti primeri dokazujejo, da se evropske institucije zaradi svoje neprilagodljivosti niso bile 
sposobne ograditi od predhodno pripravljenih napovedi ter da  se bolje in pravočasno 
prilagoditi pravim kliničnim in epidemiološkim podatkom, ki so bili na voljo. To nevarno 
politično kolesje, ki sprejema odločitve, v veliki meri pojasnjuje inercijo in astronomske 
stroške, ki jih je sprožilo pretirano in sebi prepuščeno dvigovanje zdravstvenega preplaha 
zaradi pandemije gripe, ki je po besedah francoskega strokovnjaka bila bolj podobna navadni 
„gripici“.

Ne le pri sprejetih ukrepih, Evropska unija je tudi v svoji oceni tveganja brez zadržkov sledila 
pretiranemu preplahu, ki ga je sprožila Svetovna zdravstvena organizacija. To mnenje je 
vodilo države članice k temu, da so sprožile vnaprej zasnovane pripravljalne ukrepe, s 
katerimi so izvršile naročilo cepiva, predvidenega v mirujočih pogodbah z izdelovalci cepiv iz 
predhodne krize zaradi gripe H5N1. Naročila so bila plačana po zasoljeni ceni, še več, 
odgovornost za stranske učinke se je prenesla na države članice in ne zadeva več 
farmacevtskih družb. Gre za klavzulo, ki je v nasprotju z običajno evropsko prakso.

Upoštevanje mnenja Svetovne zdravstvene organizacije ni obvezno. Leta 1986, ko je prišlo do 
eksplozije v jedrski elektrarni v Černobilu, je Evropska skupnost opredelila merila za okužbo 
živil, ki so bila precej strožja od meril Svetovne zdravstvene organizacije (600 Bq cezija 137 
na kilogram živil in 370 Bq za živila, namenjena dojenčkom – Svetovna zdravstvena 
organizacija pa je predvidela 1000 Bq na kilogram).

Ali si želimo, da evropske zdravstvene institucije samo sledijo in da se nanje vpliva, ali da 
same oblikujejo svoje mnenje in širijo lastno strokovno znanje, ne da bi bile odvisne od 
drugih mednarodnih organizacij, ter da spoštujejo poslanstvo, za katerega plačujejo evropski 
davkoplačevalci? Poročevalka je s svojimi predlogi želela dati zadovoljive odgovore na ta 
vprašanja, da bi evropski državljani ponovno zaupali evropskim zdravstvenim institucijam.

Evropska unija potrebuje več preglednosti

Analiza odziva Evropske unije na krizo v zvezi z gripo H1N1 postavi v ospredje še eno 
ključno težavo: ocenjevanje priporočenih zdravil proti gripi, predvsem izvajanje sistematičnih 
cepljenj. Vedeti moramo, da veliko analiz fundacije Cochrane, objavljenih v referenčnih 
znanstvenih revijah, odločno spodbija učinkovitost cepiv proti gripi. Ta dvom pride še bolj do 
izraza, če pozorno pogledamo postopke kliničnih poskusov, ki jih opravljajo izdelovalci 
cepiv, da bi dokazali njihovo učinkovitost. Financiranje in predhodne izbire lahko vplivajo na 
uspeh ali neuspeh študije. Zato je treba neodvisno od farmacevtskih družb opraviti študije o 
cepivih in protivirusnih zdravilih, pa tudi spremljanje obsega cepljenja. Zaključki konference 
o naukih iz pandemije gripe A (H1N1) so, da smo bili za te študije do danes preveč odvisni od 
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farmacevtskih družb. Nekdanja direktorica Evropskega centra za preprečevanje in nadzor 
bolezni Zsuzsanna Jakab je na vprašanja o znanstveni dokumentaciji o pandemičnih cepivih 
odgovorila, da cepivo s tako skopimi znanstvenimi podatki do sedaj še ni bilo odobreno.

Evropska unija potrebuje več sodelovanja

Končni pregled odziva na gripo H1N1 je pokazal, da so se strategije cepljenja razlikovale . 
Nekatere države članice so izvajale cepljenje množično, druge ciljno, Poljska pa sploh ne. To 
priča o nezaupanju v oceno tveganosti cepiv. 

Bistveno je, da se spoštuje suverenost nacionalnih organov pri odločitvah glede uporabe 
zdravil. Za nakup cepiv in zdravil, pri katerih je jasno dokazana pozitivna vrednost pri 
primerjavi med koristmi in tveganjem pa je priporočljivo , da se države članice prostovoljno 
združujejo v skupine, da bi pri pogajanjih dosegle ugodne cene, kar bi bila neposredna 
uporaba člena 168(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije.


