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Otázka na ústne zodpovedanie O-000001/2021
Komisii 
článok 136 rokovacieho poriadku
Marco Zanni, Jörg Meuthen, Jérôme Rivière
v mene skupiny ID

Vec: Odôvodnenie určitých rozhodnutí týkajúcich sa vakcín proti ochoreniu COVID‑19 v rámci 
stratégie EÚ v oblasti vakcín

Komisia predložila 17. júna 2020 stratégiu EÚ v oblasti vakcín s cieľom urýchliť vývoj, výrobu a 
zavádzanie vakcín proti ochoreniu COVID-19, aby ľudia v EÚ mohli byť v prípade záujmu čo najskôr 
očkovaní. V lete a na jeseň 2020 Komisia prijala niekoľko rozhodnutí týkajúcich sa očkovacích látok, 
ktoré si vyžadujú bližšie vysvetlenie:

1. Vakcína spoločnosti AstraZeneca bola prvou očkovacou látkou proti ochoreniu COVID-19, v 
prípade ktorej Komisia dosiahla dohodu s dodávateľom. Dohoda bola uzavretá 14. augusta 
2020. Údajne ide o jednu z najlacnejších očkovacích látok. Zdá sa, že hoci dohoda bola 
dosiahnutá včas, Európska agentúra pre lieky odďaľuje schvaľovací proces. Môže Komisia 
vysvetliť, prečo schválenie bežnejšej očkovacej látky firmy AstraZeneca trvá dlhšie ako 
schválenie vakcín RNA, najmä vzhľadom na jej rýchle schválenie v Spojenom kráľovstve v 
decembri 2020?

2. Pokiaľ ide o vakcíny RNA firiem BioNTech-Pfizer a Moderna, Komisia uzavrela zmluvy pomerne 
neskoro (11. a 25. novembra 2020). Môže Komisia vysvetliť, prečo nemohla uzatvoriť zmluvy s 
dodávateľmi skôr ako v novembri, hoci odborníci už v lete uviedli, že vakcíny RNA sa považujú 
za najsľubnejšie?

3. Oslovila Komisiu francúzska vláda alebo vláda iného členského štátu, vyvíjala na ňu nátlak alebo 
u nej lobovala v súvislosti so zmluvou na nákup vakcíny Sanofi-GSK uzavretou v septembri, 
napr. s cieľom obmedziť výdavky na obstarávanie očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19?

4. Môže Komisia objasniť, kedy (ktorý deň) a v prípade ktorých výrobcov sa môžu členské štáty 
odchýliť od povinnosti neviesť osobitné rokovania, ako je stanovené v bode 7 rozhodnutia 
Komisie C(2020)4192?

5. Uskutočnila Komisia štúdiu porovnávajúcu hospodárske náklady jedného dňa zákazu pohybu s 
nákladmi na umožnenie skoršieho očkovania?

Predložené: 11/01/2021

Termín na zodpovedanie: 12/04/2021


