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Subiect: Clarificare cu privire la reducerea furnizării de vaccinuri împotriva COVID-19 în UE

În conformitate cu acordul încheiat în august 2020 cu UE, AstraZeneca trebuia să furnizeze 
aproximativ 80 de milioane de doze celor 27 de state membre ale UE până în martie 2021.

În ianuarie 2021, AstraZeneca a declarat că, din cauza problemelor de producție și a constrângerilor 
de furnizare care rezultă din acestea, numărul de doze inițiale pentru statele membre ale UE va fi 
redus.

Totuși, potrivit unui raport publicat în ziarul britanic The Telegraph, este posibil ca AstraZeneca să fi 
redus stocurile destinate țărilor UE pentru a vinde doze altor națiuni la prețuri mai mari1.

În același timp, Pfizer a anunțat la 15 ianuarie că reduce temporar livrările de vaccinuri către UE până 
la sfârșitul lunii ianuarie din cauză că își modernizează instalațiile de producție. Prin urmare, în unele 
părți ale UE vaccinările au fost amânate și, în anumite cazuri, oprite complet2.

1. Ce măsuri, inclusiv acțiuni în justiție, dacă este necesar, va lua Comisia pentru a afla exact câte 
doze au fost produse de AstraZeneca și cui i-au fost livrate?

2. În mod similar, ce măsuri va lua pentru a se asigura că obligațiile contractuale ale companiilor 
farmaceutice față de UE vor fi respectate în ceea ce privește numărul de vaccinuri livrate și 
pentru a se asigura că contractele vor fi publicate integral?

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


