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Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει νέα σύμβαση με τη Novavax για πιθανό
εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2021

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την έβδομη συμφωνία προαγοράς με φαρμακευτική εταιρεία
για να διασφαλίσει την πρόσβαση σε πιθανό εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 κατά το τέταρτο
τρίμηνο του 2021 και το 2022.

Βάσει της σχετικής σύμβασης, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να αγοράσουν έως και 100 εκατομμύρια
δόσεις του εμβολίου της Novavax, με δυνατότητα αγοράς 100 εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων κατά τη
διάρκεια των ετών 2021, 2022 και 2023, αφού το εν λόγω εμβόλιο ελεγχθεί και λάβει έγκριση από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ως ασφαλές και αποτελεσματικό. Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης
να δωρίσουν εμβόλια σε χώρες χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα ανακατευθύνουν σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.

Η σημερινή σύμβαση προστίθεται στο ήδη ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων που πρόκειται να παραχθούν
στην Ευρώπη, στο οποίο περιλαμβάνονται οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τις εταιρείες
AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Moderna, καθώς και
οι ολοκληρωμένες διερευνητικές συνομιλίες με την εταιρεία Valneva. Επιπλέον, αποτελεί ένα ακόμη
σημαντικό βήμα για να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη είναι καλά προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση
της πανδημίας COVID-19.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε τα εξής: «Καθώς οι
νέες παραλλαγές του κορονοϊού εξαπλώνονται στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, αυτή η νέα
σύμβαση με μια εταιρεία που ήδη δοκιμάζει επιτυχώς το εμβόλιο της έναντι των εν λόγω παραλλαγών
αποτελεί πρόσθετη εξασφάλιση για την προστασία του πληθυσμού μας. Ενισχύει περαιτέρω το ευρύ
χαρτοφυλάκιο εμβολίων μας προς όφελος των Ευρωπαίων και των εταίρων μας παγκοσμίως.».

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε: «Οι εμβολιασμοί
στην ΕΕ προχωρούν και είμαστε πιο κοντά στον στόχο μας για πλήρη εμβολιασμό του 70 % των
πολιτών έως το τέλος του καλοκαιριού. Η νέα μας συμφωνία με τη Novavax επεκτείνει το
χαρτοφυλάκιο εμβολίων μας ώστε να περιλαμβάνει ένα ακόμη πρωτεϊνικό εμβόλιο, καθώς πρόκειται
για μια πλατφόρμα με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα σε κλινικές δοκιμές. Θα συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε αδιάκοπα για να διασφαλίσουμε ότι τα εμβόλια μας θα συνεχίσουν να φτάνουν στους
πολίτες της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου, ώστε να τερματιστεί η πανδημία το συντομότερο
δυνατόν.».

Η Novavax είναι εταιρεία βιοτεχνολογίας που αναπτύσσει εμβόλια επόμενης γενιάς για σοβαρές
λοιμώδεις νόσους. Το εμβόλιό της κατά της νόσου COVID-19 βρίσκεται ήδη σε φάση κυλιόμενης
αξιολόγησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ενόψει ενδεχόμενης χορήγησης άδειας
κυκλοφορίας.

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποστηρίξει το εμβόλιο αυτό βασιζόμενη σε έγκυρη επιστημονική
αξιολόγηση, στην τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε, στην εμπειρία της εταιρείας όσον αφορά την
ανάπτυξη εμβολίων, καθώς και στην παραγωγική της ικανότητα να προμηθεύσει το σύνολο της ΕΕ.

Ιστορικό

Στις 17 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την επιτάχυνση της
ανάπτυξης, της παρασκευής και της διανομής αποτελεσματικών και ασφαλών εμβολίων κατά της
COVID-19. Ως αντάλλαγμα για το δικαίωμα αγοράς καθορισμένου αριθμού δόσεων εμβολίου σε
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, η Επιτροπή χρηματοδοτεί, με τη μορφή συμφωνιών προαγοράς,
μέρος του αρχικού κόστους που βαρύνει τους παρασκευαστές εμβολίων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και τις νέες διαφεύγουσες παραλλαγές του SARS-CoV-2, η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη διαπραγματεύονται νέες συμφωνίες με εταιρείες που ανήκουν ήδη στο
χαρτοφυλάκιο εμβολίων της ΕΕ, οι οποίες θα επιτρέψουν την αγορά ταχέως προσαρμοσμένων
εμβολίων σε επαρκείς ποσότητες, ώστε να ενισχυθεί και να παραταθεί η ανοσία.

Για την παραγγελία νέων εμβολίων, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δέσμη μέτρων

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/elip_20_2081
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2136
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2200
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_51
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-strategy-covid-19-vaccines_el


REACT-EU, ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στο πλαίσιο του νέου μέσου NextGenerationEU που
συνεχίζει και επεκτείνει τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης και αποκατάστασης των συνεπειών της.
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