ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΓΕΝΙΚΌ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ
*
ΑΊΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΥΓΌΝΤΩΝ
σύµφωνα µε το άρθρο 142 και επόµενα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ στη διαδικασία T-165/21
*
Υπόθεση:
T-267/21 - Προσφυγή ακυρώσεως βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ
Κύρια κόµµατα:
Heidi Amort και 22 άλλες προσφεύγουσες κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ονοµατεπώνυµο και κατοικία των αιτούντων:
…..
Σχετικά µε:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2021
για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας υπό όρους για το φάρµακο για
ανθρώπινη χρήση "Εµβόλιο COVID-19 Janssen-COVID-19 vaccine
(Ad26.COV2-S [ανασυνδυασµένο])" σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, καθώς και τις
διαδοχικές τροποποιήσεις και ενσωµατώσεις του.
*
Ο/Η υπογεγραµµένος/η κυρία/κύριος............ (ονοµατεπώνυµο) που γεννήθηκε στις ...
στις.... και κατοικεί στην ....., εκπροσωπούµενη από τον RA .... ... , στο .... (κράτος) που
είναι δικηγόρος, εγγεγραµµένη στο Δικηγορικό Σύλλογο της και ...................................
µε γραφείο ........στο,
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ
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Η προσφεύγουσα θεωρείται ότι απασχολείται στον τοµέα της υγείας/νοσηλευτικής
(επισυνάπτεται το αποδεικτικό στοιχείο Α.1) και, όπως και οι προσφεύγοντες στην
υπόθεση Τ-267/21, αντιµετωπίζει αυξανόµενη πίεση από τους εργοδότες, την
κοινωνία και την κυβέρνηση να υποβληθεί στον "εµβολιασµό" µε Covid. Η πίεση αυτή
συµπυκνώνεται ολοένα και περισσότερο σε µια άµεση υποχρέωση εµβολιασµού, η
οποία στην Ιταλία έχει ήδη εισαχθεί από την ιταλική κυβέρνηση την 1η Απριλίου 2021
για το προσωπικό που εργάζεται στον τοµέα της υγείας και της περίθαλψης, και
εξετάζεται επίσης ήδη συγκεκριµένα από την κυβέρνηση στην (αναφέρετε τη χώρα
διαµονής στην ΕΕ) (προσκοµίστε συγκεκριµένα αποδεικτικά στοιχεία εάν
π.χ. επιστολή αίτησης από τον ιατρικό σύλλογο, τον εργοδότη κ.λπ.). Α.2.) και ο
αιτών βρίσκεται εποµένως σε κατάσταση ανάλογη µε εκείνη των κύριων αιτούντων.
Εποµένως, όπως ήδη εξήγησαν λεπτοµερώς οι προσφεύγοντες µε την προσφυγή
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ακύρωσης, η προσφεύγουσα θίγεται προσωπικά και άµεσα από την προσβαλλόµενη
εφαρµογή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (συµπεριλαµβανοµένων των
µεταγενέστερων τροποποιήσεων και ενσωµατώσεων) για τους ακόλουθους λόγους.
Ως αποτέλεσµα της κεντρικής έγκρισης του " COVID-19 Vaccine JanssenCOVID-19 vaccine (Ad26.COV2-S [ανασυνδυασµένο])" στις 11.03.2021, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αυτόµατα την εν λόγω δραστική ουσία σε κάθε
κράτος µέλος, δηλαδή δεν απαιτείται περαιτέρω απόφαση του µεµονωµένου
κράτους µέλους για την έγκριση της εν λόγω δραστικής ουσίας και στην
επικράτεια του κράτους µέλους της ΕΕ.
Ως εκ τούτου, ο προαναφερόµενος προσφεύγων έχει σαφώς το δικαίωµα να ασκήσει
προσφυγή σύµφωνα µε το άρθρο 263 ΣΛΕΕ, δεδοµένου ότι η προσβαλλόµενη
εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ και η προηγούµενη γνώµη του ΕΜΑ
έχουν άµεσο αντίκτυπο στην προσωπική θέση του προσφεύγοντος και στο
θεµελιώδες δικαίωµά του στη σωµατική ακεραιότητα, το οποίο προστατεύεται από τη
Συνθήκη της ΕΕ.
Η παράνοµη άδεια κυκλοφορίας του "εµβολίου COVID-19 Janssen-COVID-19
(Ad26.COV2-S [ανασυνδυασµένο])" θίγει άµεσα και προσωπικά την
προσφεύγουσα, δεδοµένου ότι τα θεµελιώδη δικαιώµατά της στη σωµατική
ακεραιότητα (άρθρο 3 του Χάρτη της ΕΕ), σε υψηλό επίπεδο προστασίας της
ανθρώπινης υγείας (άρθρο 168 ΣΛΕΕ, άρθρο 35 του Χάρτη της ΕΕ) και στην
προστασία των καταναλωτών (άρθρο 169 ΣΛΕΕ, άρθρο 38 του Χάρτη της ΕΕ)
παραβιάζονται κατάφωρα από την παρούσα εκτελεστική απόφαση, όπως εκτίθεται
κατωτέρω.
Σύµφωνα µε το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή όλων
των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης πρέπει να διασφαλίζεται υψηλό
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το
θεµελιώδες δικαίωµα στη σωµατική ακεραιότητα που κατοχυρώνεται στο άρθρο
3 του Χάρτη της ΕΕ και το θεµελιώδες δικαίωµα σε υψηλό επίπεδο προστασίας
της ανθρώπινης υγείας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 35 του Χάρτη της ΕΕ.
Είναι η Επιτροπή της ΕΕ που στις 17 Ιουνίου 2020 παρουσίασε µια "ευρωπαϊκή
στρατηγική εµβολίων" για την ταχεία ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση ενός
εµβολίου Corona (έγγρ. Α.5.1), βάσει της οποίας συνήφθη σύµβαση µε τη
φαρµακευτική εταιρεία Janssen Pharmaceutica NV τον Οκτώβριο του 2020, για την
αγορά ενός πιθανού εµβολίου COVID-19.
Η "ευρωπαϊκή στρατηγική εµβολιασµού" που καθορίζει η Επιτροπή της ΕΕ θα
πρέπει να στοχεύει στη "διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της
αποτελεσµατικότητας των εµβολίων". Το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική
εµβολιασµού δεν πληρούσε αυτή τη νοµική απαίτηση al condicio sine qua non, ιδίως
όσον αφορά την έγκριση της δραστικής ουσίας " COVID-19 Vaccine JanssenCOVID-19 vaccine (Ad26.COV2-S [ανασυνδυασµένο])", εξηγείται και τεκµηριώνεται
κατωτέρω.
Στις 19.01.2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση στην οποία
καλεί τα κράτη µέλη να επιταχύνουν τον εµβολιασµό σε ολόκληρη την ΕΕ των
ήδη εγκεκριµένων πειραµατικών "εµβολίων" (επί του παρόντος υπάρχουν
τέσσερα: COVID-19 Vaccine Comirnaty, Moderna, AstraZeneca- τώρα
Vaxzevria-, και Janssen). Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 θα πρέπει να έχει
εµβολιαστεί τουλάχιστον το 70% των ενηλίκων στην ΕΕ. Η Επιτροπή της ΕΕ ασκεί
έτσι αδιαµφισβήτητες και σαφείς πιέσεις προς την κατεύθυνση του
εµβολιασµού του πληθυσµού µε πειραµατικές ουσίες που βασίζονται στη
γενετική µηχανική (βλ. παρακάτω). Δεδοµένου ότι τα κράτη µέλη (ιδίως η Ιταλία)
έχουν καταστεί σε µεγάλο βαθµό οικονοµικά εξαρτηµένα από την Ευρωπαϊκή
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Κοινότητα λόγω των καταστροφικών οικονοµικών συνεπειών των επανειληµµένων
λουκέτων, προσδίδει στην πίεση που ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα επιµέρους
κράτη µέλη προς την κατεύθυνση του εµβολιασµού µε covid µια ιδιαίτερη "ποιότητα".
Η "ευρωπαϊκή στρατηγική εµβολιασµού" τοποθετεί τους εργαζόµενους στον
τοµέα της υγείας στην κορυφή του καταλόγου των οµάδων προτεραιότητας
που πρέπει να "εµβολιαστούν".
Στις 17.03.2021, η Επιτροπή της ΕΕ παρουσίασε σχέδιο κανονισµού για τη
θέσπιση ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού (έγγρ. Α. 6.3). Το ψηφιακό
πράσινο
το πιστοποιητικό χρησιµεύει ως απόδειξη ότι ένα άτοµο έχει εµβολιαστεί κατά
του COVID-19, έχει λάβει αρνητικό αποτέλεσµα εξέτασης ή έχει αναρρώσει από
το COVID-19.
Ο δηλωµένος στόχος είναι να βρεθεί ένας ασφαλής τρόπος για την άρση των
περιορισµών και τα ταξίδια στην Ευρώπη. Στις 25/03/2021, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αποφάσισε να επισπεύσει την εισαγωγή του πιστοποιητικού
εµβολιασµού σε όλη την ΕΕ. Στις 28/04/2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε τη θέση του σχετικά µε το διαβατήριο Covid. Η Επίτροπος Υγείας
Στέλλα Κυριακίδη προέτρεψε τις χώρες της ΕΕ να επιταχύνουν τις εκστρατείες
εµβολιασµού κατά του Corona. Είναι "ζωτικής σηµασίας να µην υπάρχει κενό
µεταξύ των δόσεων που παραδίδονται και των δόσεων που χορηγούνται και
να µην µένει κανένα εµβόλιο αχρησιµοποίητο" δήλωσε ο Κυριακίδης σε
διαδικτυακή διάσκεψη των υπουργών Υγείας της ΕΕ. Η µαζική πίεση που
ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη µέλη της ΕΕ προς την κατεύθυνση
του γενικού υποχρεωτικού εµβολιασµού είναι προφανής.
Εποµένως, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι θα εισαχθεί η ψηφιακή κάρτα
εµβολιασµού, και µαζί µε αυτήν οι διακρίσεις εις βάρος όλων εκείνων των
πολιτών της ΕΕ που δεν επιθυµούν να "εµβολιαστούν" µε τις πειραµατικές
ουσίες γενετικής βάσης (όπως το εµβόλιο COVID-19 της Janssen).
Ο προσφεύγων βλέπει τον εαυτό του, αφενός, εκτεθειµένο σε µια τεράστια πίεση,
η οποία έχει αποδεδειγµένα δηµιουργηθεί από την Επιτροπή της ΕΕ και
εντείνεται σε µια άµεση υποχρέωση εµβολιασµού, και, αφετέρου, ως πολίτης της
ΕΕ που πλήττεται ιδιαίτερα από αυτό (επειδή ανήκει σε µια οµάδα ατόµων µε
προτεραιότητα στο πρόγραµµα εµβολιασµού που καθορίζεται από την Επιτροπή της
ΕΕ), για τους ακόλουθους λόγους, εκτεθειµένο σε έναν συγκεκριµένο, αδικαιολόγητο
και παράνοµο τεράστιο κίνδυνο για την υγεία, τον οποίο προκάλεσε η Επιτροπή της
ΕΕ µε την προσβαλλόµενη εκτελεστική απόφαση (συµπεριλαµβανοµένων των
επακόλουθων τροποποιήσεων και ενσωµατώσεων).
Συνεπώς, η προαναφερθείσα προσφεύγουσα έχει έννοµο, άµεσο και ενεστώς
συµφέρον να παρέµβει στη διαδικασία Τ-165/21 ως παρεµβαίνουσα των
προσφευγόντων.

Τόπος και ηµεροµηνία
RA ....(Υπογραφή RA)

Κατατίθενται τα ακόλουθα έγγραφα:
A1Απόδειξη
σχέσης εργασίας ή δραστηριότητας ως ασκούντος το επάγγελµα του
γιατρού κ.λπ,
Α2Απόδειξη
της ειδικής απαίτησης εµβολιασµού που ισχύει για τον αιτούντα ή
γενικά για την επαγγελµατική κατηγορία στο οικείο κράτος µέλος, επίσης έµµεσα.

