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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om utvärdering av hanteringen av H1N1-influensan 2009–2010 i EU
(2010/2153(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det internationella hälsoreglementet – IHR 20051,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 november 2005 om 
gemenskapens beredskapsplan för influensapandemier (KOM(2005)0607),

– med beaktande av rådets arbetsdokument av den 30 november 2007 om 
hälsosäkerhetsfrågor2,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 16 december 2008 om hälsosäkerhet3,

– med beaktande av ECDC:s interimistiska riktlinjer om användningen av specifika 
pandemisk influensavacciner under H1N1-pandemin 20094,

– med beaktande av WHO:s riktlinjer från april 2009 om beredskap inför och åtgärder mot 
pandemisk influensa5,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 30 april 20096 om influensa A/H1N1-infektion,

– med beaktande av den diskussion som hölls mellan ECDC:s direktör och utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet den 4 september 2009,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 september 2009 om pandemisk 
influensa (H1N1) 20097,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 15 september 2009 om 
gemensam anskaffning av vaccin mot influensa A(H1N1)8, 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 15 september 2009 om 
kommunikationen med allmänheten och medierna om pandemisk influensa (H1N1) 20099, 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 15 september 2009 om stöd till 
                                               
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_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



PE450.913v01-00 4/10 PR\835437SV.doc

SV

tredjeländer i bekämpningen av influensa A(H1N1)1, 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 15 september 2009 om 
regleringsförfarandet för godkännande av antivirala läkemedel och vacciner som ett led i 
skyddet mot pandemisk influensa H1N1 20092, 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 15 september 2009 om 
vaccinationsstrategier mot pandemisk influensa H1N1 20093,

– med beaktande av dokumentet ”European Strategy for Influenza A/H1N1 – Vaccine 
Benefit-Risk Monitoring” från oktober 20094,

– med beaktande av kommissionens slutsatser av den 12 oktober 2009 om pandemisk 
influensa H1N1 2009 – ett strategiskt tillvägagångssätt5, 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 23 november 2009 om 
hälsosäkerhet i Europeiska unionen och internationellt6,

– med beaktande av utvärderingsrapporten av den 16 april 2010 om EU-omfattande insatser 
mot pandemisk influensa (H1N1) 20097,

– med beaktande av slutrapporten från januari 2010 om Europeiska 
läkemedelsmyndighetens utvärdering8,

– med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolution 1749 (2010) 
”Handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed” från juni 20109,

– med beaktande av slutsatserna från den konferens om lärdomar av 
influensa A(H1N1)-pandemin som hölls den 1–2 juli 201010,

– med beaktande av rapporten ”La grippe A (H1N1) : Retours sur ’la première pandémie du 
XXIe siècle’” (Influensa A(H1N1): analys av ”2000-talets första pandemi”) från den 
franska senatens utredningskommission för influensa A, som offentliggjordes den 
29 juli 201011,

                                               
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 och 
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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– med beaktande av Europeiska ombudsmannens rekommendationer av den 29 april och 
19 maj 2010 rörande Europeiska läkemedelsmyndigheten1,

– med beaktande av utvärderingsrapporten av den 25 augusti 2010 om EU-omfattande 
strategier för pandemivacciner2,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 13 september 2010 om lärdomar som kan dras 
av A/H1N1-pandemin – hälsosäkerhet i Europeiska unionen3,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-.../2010), och av följande skäl:

A. De nationella och internationella hälso- och sjukvårdsmyndigheterna, inbegripet WHO, 
fick kännedom om H1N1-influensans bristande virulens redan i maj 2009. Denna måttliga 
virulens bekräftades av den mycket låga dödligheten i denna ”pandemiska’ influensa 
jämfört med de officiella sifferuppgifterna om säsongsinfluensan. 

B. De kriterier som WHO fastställde 2009 för att definiera en ”pandemi”, vilka grundar sig 
uteslutande på virusets spridning och inte tar hänsyn till smittans allvar, har förvrängt 
innebörden av termen pandemi och utlöst en felaktig internationell varning. Detta 
panikspridande har lett till oriktiga folkhälsobeslut och en oproportionerlig mobilisering 
av befolkningar och myndigheter i EU och medlemsstaterna.

C. Medlemsstaternas oproportionerliga kostnader för hanteringen av denna kris är främst en 
direkt konsekvens av EU:s brist på självständighet och kritiskt tänkande i förhållande till 
WHO:s riskbedömning.

D. De utgifter som medlemsstaterna haft i enlighet med sina fastställda beredskapsplaner är 
framför allt kopplade till inköp av stora mängder vaccin.

E. Denna strategi med systematiska vaccinationer bygger huvudsakligen på en blind tillit till 
influensavaccinernas effektivitet, utan hänsyn till vetenskapliga rön som motsäger detta 
(se Cochrane-undersökningar). De flesta tillgängliga studierna om läkemedlens, inklusive 
vaccinernas, effektivitet har gjorts av läkemedelsbolag, varför det inte finns några 
objektiva bevis för influensavaccinernas effektivitet.

F. Det faktum att EU och medlemsstaterna avgett varierande rekommendationer om 
prioriterade grupper för vaccination speglar den stora osäkerheten kring utvärderingen av 
de rekommenderade H1N1-vaccinerna.

G. Det behövs omfattande förändringar av hälso- och sjukvårdssystemet inom EU och 
medlemsstaterna för att man ska kunna uppnå allmänna folkhälsomålen, som inte bygger 
på ett helt läkemedelsbaserat tillvägagångssätt.

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark och 
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://register.consilium.europa.eu/pdf/sv/10/st12/st12665.sv10.pdf
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H. Trots Europeiska ombudsmannens upprepade gånger uppmanat 
Europeiska läkemedelsmyndigheten att lämna ut de handlingar som den förfogar över 
rörande forskningsprotokoll, kliniska prövningar och oönskade biverkningar av de 
läkemedel som den utvärderar finns dessa handlingar fortfarande inte tillgängliga för 
allmänheten. 

I. En annan anledning att tvivla på lämpligheten hos influensavaccinerna mot H1N1 var 
också att ansvaret för biverkningarna enligt köpeavtalen delvis överfördes från 
tillverkaren till medlemsstaterna.

J. Bekämpningen av H1N1-influensan har också utgjort föremål för olika undersökningar 
inom parlamentsutskott och utvärderingar i EU-medlemsstaterna.

OBEROENDE

1. Europaparlamentet begär att de preventionsplaner som upprättats i EU och 
medlemsstaterna ses över så att de blir tillräckligt oberoende och flexibla för att snabbast 
möjligt kunna anpassas till den verkliga risken i varje enskilt fall, på grundval av de 
senaste tillgängliga vetenskapliga rönen.

2. Europaparlamentet anser att man måste stärka befogenheterna för Europeiska centrumet 
för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), så att unionen på egen hand kan 
bedöma infektionsriskernas allvar genom att i förekommande fall upprätta en egen 
hälsovarningsskala som är oberoende av internationella organ såsom WHO.

3. Europaparlamentet kräver att det inrättas solida, tillförlitliga och effektiva vetenskapligt 
förfaranden för bedömning av rekommenderade läkemedel i händelse av en hälsokris, 
särskilt i händelse av en verklig pandemi.

4. Europaparlamentet begär ett omedelbart klargörande av effektiviteten hos de strategier för 
influensavaccination som rekommenderas inom EU, eftersom det finns tunga bevis som 
talar emot denna effektivitet, samtidigt som det inte finns några tillförlitliga bevis för den 
och det fortfarande finns oklarheter kring vaccinationsstrategiernas risk/nytta-förhållande. 

5. Europaparlamentet uppmanar i synnerhet Europeiska läkemedelsmyndigheten att se över 
förfarandena för påskyndat godkännande, som möjliggör marknadsföring av läkemedel 
som tagits fram på grund av en hälsokris, för att trygga en korrekt utvärdering av 
förhållandet mellan risk och nytta med användningen av dessa läkemedel.

ÖPPENHET

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en undersökning av hur Europeiska 
läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar fungerar samt av den sammanlagda kostnaden för hanteringen av H1N1-
influensan i EU.

7. Europaparlamentet påminner Europeiska läkemedelsmyndigheten om dess lagstadgade 
skyldighet att tillgängliggöra samtliga handlingar om kliniska prövningar, 
forskningsprotokoll och oönskade biverkningar rörande de läkemedel som dess experter 
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bedömer, inbegripet vacciner och antivirala läkemedel som rekommenderats för 
bekämpning av H1N1-influensan.

8. Europaparlamentet anser att de intressekonflikter som visats sig finnas bland vissa 
experter som fungerar som rådgivare till EU-institutionerna gör att man kan misstänka att 
det förekommit otillbörlig påverkan och skadar den övergripande trovärdigheten hos de 
europeiska hälsoorganisationerna och deras rekommendationer. Parlamentet begär i 
synnerhet att Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar omedelbart ser över förfarandena för kontroll av 
befintliga och framtida experter för att uppnå fullständig insyn.

9. Europaparlamentet begär att namnen och titlarna på och eventuella intressekonflikter 
bland de högre tjänstemän som ingår i informella grupper såsom kommittén för 
hälsosäkerhet, HEOF (Health Emergency Operational Facility) och EU:s arbetsgrupp för 
vacciner, offentliggörs.

10. Europaparlamentet begär att hela ansvaret för ett läkemedels kvalitet, säkerhet och 
effektivitet tillfaller tillverkaren.

SAMARBETE

11. Europaparlamentet begär att kommissionens, Europeiska centrumet för förebyggande och 
kontroll av sjukdomars, Europeiska läkemedelsmyndighetens och medlemsstaternas roll, 
skyldigheter, behörigheter, begränsningar, förbindelser och ansvarsområden bekräftas och 
fastställs, liksom samma aspekter av mer informella organ som består av högre tjänstemän 
som kan delta i beslutsfattandet kring hanteringen av en hälsokris, till exempel kommittén 
för hälsosäkerhet, HEOF och ”folkhälsogruppen”.

12. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ett förfarande som gör det möjligt för 
medlemsstaterna att på frivillig basis gemensamt köpa in vacciner och antivirala 
läkemedel i fall då den förebyggande/terapeutiska nyttan påvisligen och obestridligen 
överväger riskerna, i syfte att kunna köpa in ett givet läkemedel till ett fördelaktigt pris 
som ligger nära självkostnadspriset.

13. Europaparlamentet anser att det är absolut nödvändigt att Europas parlamentsledamöter 
och allmänhet snarast informeras om dessa översyner och preciseringar. 

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas parlament.
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MOTIVERING

”Unlike the avian virus, H1N1 presently causes mainly mild illness, with few deaths, outside 
the outbreak in Mexico. We hope this pattern continues.”

Margaret Chan, WHO:s generaldirektör, 18 maj 2009

Influensa A(H1N1) 2009 har orsakat 2 900 dödsfall i Europa enligt siffror som 
Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) offentliggjorde i 
slutet av april 2010. Dessa siffror är dock uppseendeväckande mycket lägre än de officiella 
beräkningarna av dödsfallen till följd av säsongsinfluensa, som enligt kommissionens 
beräkningar uppgår till 40 000 under ett lindrigt år och till 220 000 under särskilt allvarliga 
säsonger. De är också mycket lägre än de mest optimistiska prognoser som 
EU-medlemsstaternas hälso- och sjukvårdsmyndigheter gjorde. Ännu mer förvånande är att 
antalet dödsfall i de europeiska länder som drabbades av denna influensa är ungefär lika högt 
oavsett om befolkningen massvaccinerades eller inte – som till exempel i Polen, där man 
vägrade att vaccinera befolkningen överhuvudtaget. Bör man omvärdera H1N1-influensans 
förmodade allvar? Ja, säkerligen. Folkhälsoexperterna är i dag, 2010, ense om 
H1N1-influensans relativt måttliga virulens.

Man måste dock påminna om att WHO redan i maj 2009, under en presskonferens med 
generaldirektören Margaret Chan, officiellt erkände att H1N1-influensan var av måttligt 
allvar. Detta var en månad innan WHO utfärdade varningsnivå 6, ”pandemi”, för H1N1. Det 
är den högsta varningsnivån, och medlemsstaterna och EU-institutionerna anpassade sig till 
denna genom att sätta igång en rad insatser som var kostnadskrävande, onödiga och 
oproportionerliga i förhållande till H1N1-influensans verkliga – och kända! – allvar.

Utvärderingen av hur H1N1-influensan hanterats i EU visar alltså på en slående skillnad 
mellan antalet dödsfall i H1N1-influensan och antalet dödsfall kopplade till 
säsongsinfluensan, en tragisk förlust på det mänskliga planet, men trots allt var fallen få. Den 
visar också att de vidtagna hälso- och sjukvårdsåtgärderna varit mycket kostsamma för 
medlemsstaterna och EU. Dessa kostnader beräknas exempelvis uppgå till 
1 300 miljoner euro i Storbritannien och 990 miljoner euro i Frankrike (mot 87 miljoner euro i 
händelse av en säsongsinfluensa).

Denna obalans och dessa uppenbart oproportionerliga utgifter har i EU dessutom föranlett ett 
stort antal parlamentariska undersökningar och informations- och utvärderingsuppdrag som är 
mer eller mindre fristående från de berörda hälso- och sjukvårdsorganen. I sin resolution av 
den 24 juni 2010 uttrycker Europarådets parlamentariska församling oro över hur inte bara 
WHO utan också de behöriga myndigheterna på såväl EU-nivå som nationell nivå hanterat 
den pandemiska H1N1-influensan. Den parlamentariska församlingen säger sig finna det 
särskilt oroande med vissa konsekvenser av beslut och ställningstaganden som medfört en 
snedvridning av prioriteringarna inom folkhälsomyndigheterna i hela Europa, omfattande 
slöseri med offentliga medel och oberättigad oro över hälsoriskerna för Europas befolkning 
generellt sett.
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Europeiska unionen måste vara mer självständig

Utvärderingen av hur H1N1-influensan hanterats i Europa visar således på ett första 
grundläggande problem, nämligen bristen på oberoende utvärdering av de nationella och/eller 
europeiska hälso- och sjukvårdsorganen. De vidtagna åtgärderna utgjordes inte av 
proportionerliga insatser grundade på tillgängliga vetenskapliga rön. De beslut som fattades 
utgjorde istället en mekanisk tillämpning av förutbestämda tillvägagångssätt. EU:s och 
medlemsstaternas strategier grundades på beredskapsplaner som upprättats 2005 eller 2007, i 
samarbete med WHO. I tre fjärdedelar av medlemsstaterna var vaccininköpen en direkt 
konsekvens av ”vilande avtal” som träffats med läkemedelsbolagen under 2007. De 
”pandemivacciner” som injicerats i miljoner personer i Europa omfattades av mindre stränga 
undantagsförfaranden för godkännande som grundade sig på gamla studier och 
sammansättningar av vaccin som tagits fram för H5N1-viruset från åren 2005/2007. 

Dessa exempel visar på den allvarliga brist på flexibilitet som råder bland myndigheterna i 
EU, som visat sig vara oförmögna att avvika från de förutbestämda prognoserna för att på 
bästa möjliga sätt och i realtid anpassa sig till de verkliga kliniska och epidemiologiska 
uppgifter som finns tillgängliga. Detta farliga politiska och beslutsmässiga ekorrhjul förklarar 
till stor del denna tröghet och de skyhöga kostnader som en överdriven och fritt härjande 
panikspridning medfört för denna ”pandemiska” influensa som, enligt en fransk expert, mer 
liknande en ”liten influensasläng”.

Förutom när det gäller de vidtagna åtgärderna har EU även i sin riskbedömning okritiskt och 
förbehållslöst sällat sig till WHO:s överdrivna panikspridning. Detta fick medlemsstaterna att 
aktivera redan på förhand fastställda beredskapsplaner, vilket bland annat fick dem att beställa 
vacciner i enlighet med de vilande avtal som träffats med vaccintillverkarna under den förra 
influensakrisen, då det handlade om H5N1-influensan. Dessa beställningar har man fått betala 
ett högt pris för, inte minst genom att medlemsstaterna fick ta över ansvaret för biverkningar 
från läkemedelsbolagen – en bestämmelse som strider mot europeisk praxis.

Det är dock inte obligatoriskt att följa WHO:s ställningstagande på detta sätt. I samband med 
explosionen i kärnkraftverket i Tjernobyl 1986 fastställde EG mycket strängare gränsvärden 
för livsmedelskontaminering än WHO (600 becquerel cesium 137 per kilo livsmedel och 
370 becquerel för livsmedel för spädbarn, medan WHO:s gränsvärde var 1 000 becquerel per 
kilo).

Vill vi ha medjamsande och påverkbara europeiska hälso- och sjukvårdsmyndigheter? Eller 
vill vi ha myndigheter som är kapabla att skapa sig en egen åsikt och sprida sina egen 
sakkunskaper utan att vara beroende av andra internationella organisationer, och som gör 
detta inom ramen för de arbetsuppgifter som de europeiska skattebetalarna betalar för? Det är 
dessa frågor som föredraganden önskar besvara på ett tillfredsställande sätt genom sina 
förslag, med målet att européerna ska återfå förtroendet för hälso- och 
sjukvårdsmyndigheterna i Europa.

Europeiska unionen måste vara mer insynsvänlig

Utvärderingen av hur EU hanterat H1N1-influensan uppenbarar även ett annat avgörande 
problem, nämligen bedömningen av rekommenderade influensaläkemedel, särskilt den 
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systematiska användningen av vacciner. Det måste påpekas att influensavaccinernas 
effektivitet ifrågasätts kraftigt i flera analyser som utförts av Cochrane-stiftelsen och som 
offentliggjorts i vetenskapliga referenstidskrifter. Dessa tvivel växer sig ännu starkare om 
man uppmärksamt studerar protokollen från de kliniska prövningar som vaccintillverkarna 
genomfört för att bevisa sina vacciners effektivitet. Finansieringen och de alternativ som valts 
kan dessutom påverka om studien lyckas eller inte. Det är därför det behövs studier av 
vacciner och antivirala läkemedel som är oberoende av läkemedelsbolagen, bland annat för 
övervakningen av vaccintäckningen. I slutsatserna från konferensen om lärdomar från 
influensa A(H1N1)-pandemin anges det att vi hittills har varit för beroende av 
läkemedelsbolagen för dessa studier. ECDC:s förra direktör Zsuzsanna Jakab uppgav när hon 
tillfrågades om den vetenskapliga dokumentationen om ”pandemivaccinerna” att ett vaccin 
aldrig tidigare godkänts på grundval av så få vetenskapliga rön.

Europeiska unionen behöver ökat samarbete

Utvärderingen av hur H1N1-influensan hanterats visar att skilda vaccinationsstrategier följts. 
Vissa medlemsstater tillämpade massvaccinationer, medan andra vaccinerade vissa 
målgrupper och Polen inte vaccinerade någon. Detta är ett tecken på att det finns bristande 
förtroende för riskbedömningen av vacciner. 

Det är oerhört viktigt att respektera de nationella myndigheternas självständighet i besluten 
om läkemedelsanvändning, men när det gäller förvärv av vacciner och läkemedel vars nytta 
bevisligen överväger riskerna är det att rekommendera att medlemsstaterna på frivillig basis 
går samman för att kunna förhandla fram fördelaktiga priser. Det vore en direkt tillämpning 
av artikel 168.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


