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Koronavirus: Komise schválila smlouvu se společností Valneva k zajištění
nové potenciální vakcíny

Brusel 10. listopadu 2021

Evropská komise dnes schválila osmou smlouvu s farmaceutickou společností za účelem nákupu její
potenciální vakcíny proti onemocnění COVID-19. Smlouva se společností Valneva umožní všem
členským státům EU koupit v roce 2022 téměř 27 milionů dávek. Zahrnuje rovněž možnost
přizpůsobit vakcínu novým variantním kmenům a členské státy budou moci objednat dalších až 33
milionů dávek vakcíny v roce 2023.

Smlouva se společností Valneva doplňuje již nasmlouvané rozsáhlé portfolio očkovacích látek, které
se budou vyrábět v Evropě, včetně již podepsaných smluv se společnostmi AstraZeneca, Sanofi-GSK,
Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac, Moderna a Novavax. Toto diverzifikované
portfolio očkovacích látek zajistí, aby byla Evropa dobře připravena na očkování, jakmile se prokáže,
že jsou tyto očkovací látky bezpečné a účinné. Členské státy se budou moci rovněž rozhodnout
vakcínu darovat do zemí s nižšími a středními příjmy nebo ji přesměrovat do jiných evropských zemí.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Smlouva umožňuje přizpůsobit
vakcínu novým variantám. Naše široké portfolio nám pomůže bojovat proti onemocnění COVID-19 a
jeho variantám v Evropě i mimo ni. Pandemie ještě neskončila. Každý, kdo může, by se měl nechat
naočkovat.“

Komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová k tomu uvedla: „Naše Strategie EU
pro očkovací látky nadále plní své cíle, a to v době, kdy se počet případů onemocnění COVID-19 v
celé EU bohužel opět zvyšuje. Vakcína Valneva doplní do našeho širokého portfolia další možnost,
jakmile Evropská agentura pro léčivé přípravky ověří, že je bezpečná a účinná. Nadále podporujeme
členské státy v jejich úsilí o očkování a nejdůležitější sdělení zůstává stejné: důvěřujte vědě a
očkujte se, očkujte se, očkujte se.“

Valneva je evropská biotechnologická společnost vyvíjející vakcínu na bázi inaktivovaného viru, která
se vyrábí z živého viru chemickou inaktivací. Jedná se o tradiční technologii vývoje očkovacích látek,
která se používá 60–70 let, se zavedenými metodami a vysokou úrovní bezpečnosti. Tato technologie
se používá při výrobě většiny vakcín proti chřipce a řady dětských vakcín. Jedná se v současné době
o jediného kandidáta na inaktivovanou očkovací látku v rámci klinických studií zaměřených na boj
proti COVID-19 v Evropě.

Komise se s pomocí členských států EU rozhodla podpořit tuto očkovací látku na základě důkladného
vědeckého hodnocení, použité technologie, zkušeností společnosti s vývojem očkovacích látek a její
výrobní kapacity pro zásobování všech členských států EU.

Souvislosti

Evropská komise dne 17. června 2020 předložila evropskou strategii na urychlení vývoje, výroby a
zavádění účinných a bezpečných očkovacích látek proti COVID-19. Výměnou za právo na koupi
určitého počtu dávek očkovacích látek v daném časovém rámci Komise výrobcům očkovacích látek
financuje část počátečních nákladů, a to formou předběžných dohod o nákupu.

Komise a členské státy s ohledem na současné a nové varianty SARS-CoV-2 již se společnostmi,
které jsou v očkovacím portfoliu EU, vyjednávají nové dohody, jež by umožnily nákup dostatečného
množství rychle upravených očkovacích látek, které by posílily a prodloužily imunitu.

Členské státy mohou pro nákup nových vakcín použít balíček REACT-EU, což je jeden z největších
programů v rámci nového nástroje Next Generation EU, který rozvíjí a rozšiřuje opatření v oblasti
reakce na krize a náprav škod, jež způsobily.
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Otázky a odpovědi: Podmíněná registrace očkovacích látek proti COVID-19

Opatření EU v reakci na koronavirus
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Kontaktní osoby:

Stefan DE KEERSMAECKER (+32 2 298 46 80)
Darragh CASSIDY (+32 2 298 39 78)

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail
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