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Předmět: Ujasnění týkající se omezení dodávek vakcín proti onemocnění COVID-19 do EU

Podle dohody, kterou AstraZeneca uzavřela s Evropskou unií v srpnu 2020, měla tato společnost 
dodat do března 2021 do 27 členských států EU přibližně 80 milionů dávek uvedené očkovací látky.

V lednu 2021 AstraZeneca prohlásila, že z důvodu výrobních problémů a z toho vyplývajících 
nedostatečných dodávek dojde k omezení počtu počátečních dávek dodaných do členských států EU.

Podle zprávy uvedené v britském deníku The Telegraph však tato společnost mohla dodávky určené 
pro EU omezit proto, aby je mohla prodat do dalších zemí za vyšší cenu1.

Dne 15. ledna oznámila zároveň společnost Pfizer, že do konce ledna dočasně omezí dodávky 
vakcíny do EU, aby mohla modernizovat svá výrobní zařízení. V důsledku toho došlo v některých 
částech EU ke zpoždění očkování a v některých případech k jeho úplnému pozastavení2.

1. Jaká opatření, včetně právních kroků, pokud by byly nutné, přijme Komise, aby zjistila, kolik 
dávek společnost AstraZeneca vyrobila a komu je dodala?

2. Jaká opatření přijme navíc k tomu, aby zajistila, aby farmaceutické společnosti splnily své 
smluvní povinnosti vůči EU, pokud jde o počet dodaných vakcín, a aby byly smlouvy kompletně 
zveřejněny?

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


