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Betreft: Opheldering over de vermindering van het aantal geleverde COVID-19-vaccins in de EU

Volgens de overeenkomst die het in augustus 2020 met de EU heeft bereikt, moest AstraZeneca 
tegen maart 2021 ongeveer 80 miljoen doses aan de 27 EU-lidstaten leveren.

In januari 2021 verklaarde AstraZeneca dat het aantal initiële doses voor de EU-lidstaten zou worden 
verlaagd als gevolg van productieproblemen en de daaruit voortvloeiende beperking van de 
leveringen.

Volgens een bericht in de Britse krant The Telegraph zou het echter kunnen dat AstraZeneca de voor 
EU-landen bestemde leveringen heeft verminderd om doses tegen hogere prijzen aan andere landen 
te kunnen verkopen1.

Tegelijkertijd kondigde Pfizer op 15 januari aan dat het de levering van vaccins aan de EU tot eind 
januari tijdelijk zou beperken terwijl het zijn productiefaciliteiten aan het moderniseren was. Als gevolg 
daarvan lopen de vaccinaties in sommige delen van de EU vertraging op en worden ze in sommige 
gevallen zelfs volledig stopgezet2.

1. Welke maatregelen, zo nodig met inbegrip van juridische stappen, zal de Commissie nemen om 
precies te achterhalen hoeveel doses AstraZeneca heeft geproduceerd en aan wie ze zijn 
geleverd?

2. Welke maatregelen gaat zij nemen om ervoor te zorgen dat de contractuele verplichtingen van 
farmaceutische bedrijven jegens de EU met betrekking tot het aantal geleverde vaccins worden 
nagekomen en dat de contracten volledig openbaar worden gemaakt?

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


