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Angående: Den logiska grunden bakom vissa beslut avseende covid-19-vacciner inom ramen för 
EU:s vaccinationsstrategi

Den 17 juni 2020 lade kommissionen fram en EU-vaccinationsstrategi för att skynda på utvecklingen, 
tillverkningen och distributionen av covid-19-vacciner, i syfte att göra det möjligt för människor i EU att 
vaccinera sig så tidigt som möjligt, om de så önskar. Under sommaren och hösten 2020 fattade 
kommissionen flera beslut om vacciner som kräver ytterligare förklaring:

1. AstraZeneca-vaccinet var det första covid-19-vaccin som kommissionen ingick en 
överenskommelse om med en leverantör den 14 augusti 2020. Vaccinet är enligt uppgift ett av 
de billigaste på marknaden. Trots den tidiga uppgörelsen verkar emellertid Europeiska 
läkemedelsmyndigheten ha försenat godkännandeförfarandet. Kan kommissionen förklara varför 
godkännandet av AstraZenecas mer konventionella vaccin tar längre tid än godkännandet av 
mRNA-vacciner, särskilt mot bakgrund av dess tidiga godkännande i Storbritannien i december 
2020?

2. I fråga om mRNA-vaccinerna från BioNTech-Pfizer och Moderna tog det tämligen lång tid för 
kommissionen att ingå avtal (den 11 respektive den 25 november). Kan kommissionen förklara 
varför den inte kunde ingå avtal med leverantörerna tidigare än i november, trots att experter 
redan under sommaren hade sagt att mRNA-vacciner ansågs vara de mest lovande?

3. Har kommissionen kontaktats av eller utsatts för någon sorts press eller påtryckningar från den 
franska regeringen i fråga om det avtal om ett vaccin från Sanofi-GSK som ingicks i september, 
eller av någon annan medlemsstats regering, till exempel i syfte att begränsa utgifterna för 
upphandling av covid-19-vaccin?

4. Kan kommissionen klargöra från och med när (vilken dag) och med vilka leverantörer 
medlemsstaterna får välja att bortse ifrån den skyldighet att inte förhandla separat som fastställs i 
artikel 7 i kommissionens beslut C(2020)4192?

5. Har kommissionen genomfört en studie där man jämför de ekonomiska kostnaderna för en dag 
av nedstängning med kostnaden för att möjliggöra tidigare vaccination?
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