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Относно: Разяснение относно намаляването на доставките на ваксини срещу COVID-19 в ЕС

Съгласно споразумението, постигнато през август 2020 г. с ЕС, до март 2021 г. AstraZeneca е 
трябвало да достави около 80 милиона дози на 27-те държави – членки на ЕС.

През януари 2021 г. AstraZeneca заяви, че поради проблеми с производството и произтичащите 
от това ограничения на наличността броят на първоначалните дози за държавите – членки на 
ЕС, ще бъде намален.

Според доклад в британския вестник „The Telegraph“ обаче е възможно AstraZeneca да е 
намалила доставките, предназначени за държавите от ЕС, за да продава дози на други 
държави на по-високи цени1.

В същото време на 15 януари Pfizer обяви, че временно намалява доставките на ваксини за ЕС 
до края на януари, докато модернизира производствените съоръжения. В резултат на това 
ваксинациите в някои части на ЕС се забавят, а в някои случаи са напълно преустановени2.

1. Какви мерки, включително правни действия, ако е необходимо, ще предприеме Комисията, 
за да разбере точно колко дози са били произведени от AstraZeneca и на кого са 
доставени?

2. Аналогично, какви мерки ще предприеме Комисията, за да гарантира, че договорните 
задължения на фармацевтичните дружества към ЕС ще бъдат изпълнени по отношение на 
броя на доставените ваксини, както и за да гарантира, че договорите ще бъдат 
публикувани в своята цялост?

1 https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/01/26/eus-coronavirus-jabs-may-have-ended-britain/
2 https://www.ft.com/content/e8177df6-04ae-4d20-8e62-ca76589c7653


