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Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει δεύτερη σύμβαση με τη Moderna για την
εξασφάλιση άλλων 300 εκατομμυρίων δόσεων

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2021

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δεύτερη σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία Moderna, η
οποία προβλέπει την αγορά άλλων 300 εκατ. δόσεων (150 εκατ. το 2021 και δικαίωμα αγοράς
επιπλέον 150 εκατ. το 2022) για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Η νέα σύμβαση
προβλέπει επίσης τη δυνατότητα δωρεάς του εμβολίου σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ή
διοχέτευσής του σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η σημερινή σύμβαση με τη Moderna επεκτείνει το ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων που θα παραχθούν
στην Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάνει τις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί με τις BioNTech/Pfizer,
AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Curevac και Moderna. Το διαφοροποιημένο
αυτό χαρτοφυλάκιο εμβολίων θα εξασφαλίσει στην Ευρώπη 2,6 δισ. δόσεις, μόλις τα εμβόλια
αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά.

Η Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο που αναπτύχθηκε από τις εταιρείες
BioNTech και Pfizer στις 21 Δεκεμβρίου 2020, από τη Moderna στις 6 Ιανουαρίου 2021 και από την
AstraZeneca στις 29 Ιανουαρίου 2021.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα,
εξασφαλίζουμε άλλες 300 εκατ. δόσεις του εμβολίου κατά της COVID-19 που παράγεται από τη
Moderna, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη για εμβολιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μας φέρνει πιο
κοντά στον κύριο στόχο μας που είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης όλων των Ευρωπαίων σε ασφαλή
και αποτελεσματικά εμβόλια το συντομότερο δυνατόν. Διαθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο με έως και 2,6
δισ. δόσεις, θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε εμβόλια όχι μόνο στους πολίτες μας, αλλά και στους
γείτονες και τους εταίρους μας.»

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, δήλωσε τα εξής: «Με τη νέα
αυτή σύμβαση με τη Moderna, προσθέτουμε στο χαρτοφυλάκιό μας άλλες 300 εκατ. δόσεις ενός
εγκεκριμένου, ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου. Η σύμβαση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη
βήμα προς την επίτευξη του στόχου μας για παροχή ταχείας πρόσβασης σε ασφαλείς και
αποτελεσματικούς εμβολιασμούς στους πολίτες εντός και εκτός της Ευρώπης, εντός του τρέχοντος
έτους. Η σύμβαση είναι σημαντική όχι μόνο για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της ΕΕ, αλλά και για τις
μελλοντικές μας προσπάθειες για τον περιορισμό της ταχείας εξάπλωσης νέων παραλλαγών του ιού.»

Το εμβόλιο της Moderna βασίζεται στο αγγελιαφόρο RNA (mRNA), το οποίο έχει θεμελιώδη ρόλο στη
βιολογία, καθώς μεταφέρει οδηγίες από το DNA στον μηχανισμό σύνθεσης πρωτεϊνών των κυττάρων.
Στα εμβόλια με βάση το mRNA, οι οδηγίες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή αβλαβών
θραυσμάτων του ιού, τα οποία χρησιμοποιεί ο ανθρώπινος οργανισμός για να αναπτύξει ανοσολογική
απόκριση ώστε να αποφύγει ή να καταπολεμήσει μια νόσο. Όταν ένα άτομο λάβει το εμβόλιο, τα
κύτταρά του θα διαβάσουν τις γενετικές οδηγίες και θα παραγάγουν θραύσματα της πρωτεΐνης-ακίδας,
της πρωτεΐνης που βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια του ιού και την οποία χρησιμοποιεί ο ιός για να
εισέλθει στα κύτταρα του οργανισμού και να προκαλέσει τη νόσο. Στη συνέχεια, το ανοσοποιητικό
σύστημα του ατόμου θα αντιμετωπίσει την πρωτεΐνη αυτή ως ξένη ουσία και θα δημιουργήσει φυσικές
άμυνες εναντίον της — αντισώματα και T κύτταρα.

Η Επιτροπή αποφάσισε να στηρίξει το εμβόλιο αυτό βασιζόμενη σε έγκυρη επιστημονική αξιολόγηση,
στην τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε, στην εμπειρία της εταιρείας όσον αφορά την ανάπτυξη
εμβολίων, στην παραγωγική της ικανότητα για την προμήθεια εμβολίων στο σύνολο της ΕΕ, καθώς και
στην ικανότητά της να αναπτύξει ενδεχομένως εμβόλιο κατά των παραλλαγών του κορονοϊού.

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
νόσου COVID-19. Ως αντάλλαγμα για το δικαίωμα αγοράς συγκεκριμένου αριθμού δόσεων εμβολίου
σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, η Επιτροπή χρηματοδοτεί μέρος του αρχικού κόστους που βαρύνει
τους παρασκευαστές εμβολίων με τη μορφή συμφωνιών προαγοράς. Η παρεχόμενη χρηματοδότηση
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θεωρείται προκαταβολή για τα εμβόλια που θα αγοραστούν τελικά από τα κράτη μέλη.

Δεδομένου ότι το υψηλό κόστος και το υψηλό ποσοστό αποτυχίας καθιστούν τις επενδύσεις σε εμβόλια
κατά της νόσου COVID-19 απόφαση υψηλού κινδύνου για τις φαρμακευτικές εταιρείες που
αναπτύσσουν εμβόλια, οι εν λόγω συμφωνίες θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση επενδύσεων που
ίσως να μην πραγματοποιούνταν διαφορετικά.

Μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά και τους χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, θα πρέπει να διανεμηθούν ταχύτατα και να χορηγηθούν κατά
τρόπο που να εγγυάται τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη σε όλη την Ευρώπη. Στις 15 Οκτωβρίου η
Επιτροπή καθόρισε τις βασικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν τα κράτη μέλη για να είναι
πλήρως προετοιμασμένα, μεταξύ των οποίων είναι και η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών εμβολιασμού.
Η Επιτροπή ενέκρινε περαιτέρω δράσεις για την ενίσχυση των μέτρων ετοιμότητας και αντίδρασης σε
όλη την ΕΕ και τη στρατηγική με θέμα «Μένουμε ασφαλείς από την COVID-19 τον χειμώνα» η
οποία παρέχει περαιτέρω στήριξη στα κράτη μέλη κατά τη διάθεση των εμβολίων, και εξέδωσε νέα
ανακοίνωση με τίτλο «Ενιαίο μέτωπο καταπολέμησης της νόσου COVID-19». Η Επιτροπή ενέκρινε
επίσης ένα σχέδιο προετοιμασίας της Ευρώπης έναντι της αυξανόμενης απειλής των παραλλαγών του
ιού και της ενδεχόμενης ανθεκτικότητάς τους στα υπάρχοντα εμβόλια.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να εξασφαλίσει ότι κάθε άνθρωπος που χρειάζεται
εμβόλιο θα έχει πρόσβαση σ' αυτό, οπουδήποτε στον κόσμο και όχι μόνο στην ΕΕ. Κανένας δεν είναι
ασφαλής έως ότου όλοι να είναι ασφαλείς. Γι' αυτόν τον λόγο η Επιτροπή, από τις 4 Μαΐου 2020, έχει
συγκεντρώσει σχεδόν 16 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντίδρασης στον κορονοϊό, δηλ. της
παγκόσμιας δράσης για την καθολική πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες και εμβόλια
κατά του κορονοϊού και για την παγκόσμια ανάκαμψη, και έχει επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον της να
συμμετάσχει στον μηχανισμό COVAX για ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά εμβόλια κατά της
νόσου COVID-19 παντού. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της «Ομάδας Ευρώπη», η Επιτροπή
ανακοίνωσε συνεισφορά ύψους 400 εκατ. ευρώ σε μορφή εγγυήσεων για την υποστήριξη του COVAX
και των στόχων του, στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντίδρασης στον κορονοϊό.
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