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Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2021

Εδώ και μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί ένα χαρτοφυλάκιο αρκετών εμβολίων, με βάση
διαφορετικές τεχνολογίες, σε δίκαιη τιμή. Ένα κοινό, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμβολίων
μεγιστοποιεί τις πιθανότητές μας να τα εξασφαλίσουμε στην απαιτούμενη κλίμακα και το ταχύτερο
δυνατόν.

Η επιλογή περισσότερων προμηθευτών αυξάνει τις πιθανότητες ταχύτερης πρόσβασης σε ένα ή
περισσότερα επιτυχημένα εμβόλια. Επιπλέον, με την κοινή διαπραγμάτευση, η αγοραστική δύναμη
είναι μεγαλύτερη και όροι, όπως η τιμή και οι χρόνοι παράδοσης μπορεί να είναι πιο ευνοϊκοί. 

Μέχρι στιγμής το χαρτοφυλάκιο εμβολίων της ΕΕ ανέρχεται συνολικά σε 2,3 δισεκατομμύρια δόσεις —
δηλαδή υπεραρκετές για την προστασία ολόκληρου του πληθυσμού της ΕΕ.

Συμφώνησαν όλα τα κράτη μέλη με την προσέγγιση αυτή;

Όλα τα κράτη μέλη ενέκριναν την προσέγγιση αυτή, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής
της ΕΕ για τα εμβόλια. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2020, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έδωσαν εντολή στην Επιτροπή να οργανώσει την κοινή προμήθεια εμβολίων. Ως εκ τούτου, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε συνομιλίες με τους πλέον υποσχόμενους παρασκευαστές εμβολίων.

Ποιος διεξάγει τις διαπραγματεύσεις;

Η Επιτροπή, από κοινού με μια κοινή διαπραγματευτική ομάδα, διεξάγει τις διαπραγματεύσεις με τους
προμηθευτές εμβολίων. Τα μέλη της κοινής ομάδας διαπραγμάτευσης — που εκπροσωπούν επτά κράτη
μέλη — διορίζονται από διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο συζητά και εξετάζει όλες τις
πτυχές των συμφωνιών προαγοράς πριν από την υπογραφή. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
εκπροσωπούνται στο εν λόγω συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση.

Πώς γίνεται η διαπραγμάτευση των συμφωνιών προαγοράς;

Η ομάδα διαπραγμάτευσης πραγματοποιεί κατ' αρχάς διερευνητικές συνομιλίες με την εταιρεία για να
διαπιστώσει εάν υπάρχει επαρκής κοινή βάση για τη διεξαγωγή λεπτομερών συμβατικών
διαπραγματεύσεων. Στην περίπτωση αυτή αποστέλλεται στην εταιρεία πρόσκληση υποβολής
προσφοράς και αυτή στη συνέχεια οφείλει να ανταποκριθεί.

Η συμφωνία προαγοράς συνάπτεται όταν αμφότερες οι πλευρές έχουν οριστικοποιήσει τις συμβατικές
εργασίες. Οι εν λόγω εργασίες συζητούνται και συμφωνούνται με το διοικητικό συμβούλιο. Για τη
σύναψη συμφωνίας προαγοράς απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής.

Εάν η συμφωνία προαγοράς προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να αγοράσουν δόσεις
εμβολίου, τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους πέντε εργάσιμες ημέρες για να κοινοποιήσουν εάν
επιθυμούν να εξαιρεθούν. Η σύμβαση υπογράφεται μόνο εάν τουλάχιστον τέσσερα κράτη μέλη είναι
έτοιμα να δεσμευτούν απ' αυτήν.

Σε τι διαφέρει μια συμφωνία προαγοράς από μια σύμβαση παράδοσης;

Κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την
ποσότητα ενός συγκεκριμένου εμβολίου που επιθυμούν να παραγγείλουν. 

Ωστόσο, στη συνέχεια είναι υπεύθυνα για την αγορά των εμβολίων όταν αυτά καταστούν διαθέσιμα,
εφόσον αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά. Η Επιτροπή δεν υπογράφει συμβάσεις για
παραδόσεις σε μεμονωμένες χώρες. Οι συμφωνίες προαγοράς επιτρέπουν στην Επιτροπή να
εξασφαλίσει ορισμένο αριθμό δόσεων. Στη συνέχεια, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αγοράσουν αυτές
τις δόσεις, να ενεργοποιήσουν πιθανές επιλογές που περιλαμβάνονται στη συμφωνία προαγοράς για να
παραγγείλουν πρόσθετες δόσεις και να συνάψουν ειδικές συμβάσεις με τις εταιρείες.

Ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της κοινής προσέγγισης μέχρι στιγμής;

Η ΕΕ έχει εξασφαλίσει 2,3 δισεκατομμύρια δόσεις, βάσει των συμφωνιών με έξι διαφορετικές εταιρείες:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1103


την BioNTech-Pfizer για έως 600 εκατομμύρια δόσεις·

την AstraZeneca για έως 400 εκατομμύρια δόσεις·

τη Sanofi-GSK για έως 300 εκατομμύρια δόσεις·

την Johnson and Johnson για έως 400 εκατομμύρια δόσεις·

την CureVac για έως 405 εκατομμύρια δόσεις·

και την Moderna για έως 160 εκατομμύρια δόσεις

Επιπλέον, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις συνομιλίες με τη Novavax, για έως και 200 εκατομμύρια δόσεις,
και τη Valneva για έως και 60 εκατ. δόσεις. Τα εμβόλια που παράγονται από δύο από τις εταιρείες
αυτές έχουν εγκριθεί και διατεθεί στην αγορά από την Επιτροπή: της BioNTech/Pfizer (21 Δεκεμβρίου
2020) και της Moderna (6 Ιανουαρίου 2021).

Ποιος εγκρίνει ένα εμβόλιο;

Ο φορέας ανάπτυξης εμβολίων που επιθυμεί να διαθέσει εμβόλιο στην αγορά της ΕΕ πρέπει να ζητήσει
άδεια κυκλοφορίας για το εμβόλιο. Το αίτημα υποβάλλεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων
(EMA), ο οποίος αξιολογεί την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του εμβολίου. Εάν
ο ΕΜΑ εκδώσει θετική σύσταση, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στην έγκριση του εμβολίου στην
αγορά της ΕΕ.

Ποια ήταν τα κριτήρια για να αποφασιστεί ποια εμβόλια θα πρέπει να παραγγελθούν;

Οι κύριες παράμετροι είναι η παραγωγική ικανότητα και η ικανότητα έγκαιρης παράδοσης. Άλλα
κριτήρια περιλαμβάνουν ζητήματα ευθύνης όσον αφορά όλες τις συμβάσεις και τις τιμές. Για να
αποφασιστεί εάν θα πρέπει να συναφθεί συμφωνία προαγοράς, ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα μη
εξαντλητικά κριτήρια:

Ορθότητα της επιστημονικής προσέγγισης και της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας

Ταχύτητα παράδοσης στην απαιτούμενη κλίμακα, παραγωγική ικανότητα, χρονοδιαγράμματα
εφοδιασμού

Προκλήσεις εφοδιαστικής, ψυκτικές αλυσίδες κ.λπ.

Κόστος

Ευθύνη

Κάλυψη διαφορετικών τεχνολογιών προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες να υπάρξει
επιτυχών υποψήφιος

Παγκόσμια αλληλεγγύη, δηλαδή δέσμευση για τη διάθεση μελλοντικών δόσεων εμβολίων σε
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος

Ποια είναι η τιμή του εμβολίου;

Τα εμβόλια πρέπει να είναι οικονομικά προσιτά. Αυτό το στοιχείο αποτελεί επίσης μέρος του σκεπτικού
για να ενεργήσουμε ως ομάδα: έτσι μειώνεται το κόστος για όλους και αποκτούμε ισχυρότερη
διαπραγματευτική θέση.

Όσον αφορά τις τιμές, όλες οι εταιρείες απαιτούν οι εν λόγω ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες
να παραμείνουν εμπιστευτικές μεταξύ των μερών που υπογράφουν τη σύμβαση.

Οι λεπτομέρειες των συμβάσεων που συνάπτονται είναι γνωστές στην Επιτροπή και στα 27 κράτη μέλη,
τα οποία λαμβάνουν τις αποφάσεις για το εμβόλιο της επιλογής τους και καταβάλλουν το τίμημα
αγοράς.

Ακόμη και μετά τη σύναψη σύμβασης με την ΕΕ, οι παρασκευαστές εξακολουθούν να ενδιαφέρονται να
διαθέσουν τα εμβόλια τους στην παγκόσμια αγορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ως εκ τούτου,
υπάρχει θεμιτό συμφέρον των εταιρειών, οι οποίες έχουν πραγματοποιήσει πολύ μεγάλες επενδύσεις
στην έρευνα και στην παραγωγική ικανότητα, να μην δημοσιοποιούνται οι όροι των συμβάσεων με την
ΕΕ κατά τη διάρκεια αυτου του σταδίου έντονου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Λόγω συμβατικής
υποχρέωσης, η Επιτροπή δεν μπορεί να αναφέρει, στο παρόν στάδιο, την επακριβή τιμολόγηση ανά
δόση.

Η Επιτροπή έχει κινητοποιήσει κεφάλαια για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των
προμηθευτών με τους οποίους υπέγραψε συμφωνία προαγοράς. Έχει διαθέσει πάνω από 2 δισ. ευρώ
από το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να συνεισφέρουν επιπλέον 750
εκατ. ευρώ.

Σημαντικό σημείο και αρχή είναι ότι η τιμή του εμβολίου είναι η ίδια για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2081
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/el/ip_20_1494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2200
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2305
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_51


Ποιος αποφασίζει πόσα εμβόλια λαμβάνει ένα κράτος μέλος;

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν, σε πρώιμο στάδιο της διαπραγματευτικής φάσης με μια εταιρεία, εάν
ενδιαφέρονται για συγκεκριμένο εμβόλιο και ποια ποσότητα επιθυμούν να αγοράσουν.

Μετά τη σύναψη της σύμβασης, τα εμβόλια κατανέμονται σύμφωνα με κλείδα κατανομής, ανάλογα με
το μέγεθος του πληθυσμού. Έτσι, τα κράτη μέλη λαμβάνουν εμβόλια υπό τους ίδιους όρους —
κατ' αναλογία, στην ίδια τιμή.

Είναι δυνατές προσαρμογές των ποσοτήτων εμβολίων μεταξύ των κρατών μελών, ανάλογα με τις
ανάγκες τους. Για παράδειγμα, ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην αγοράσει πρόσθετα
εμβόλια από τις διαπραγματευθείσες επιλογές, οπότε άλλα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν χρήση
αυτών των επιλογών και να αγοράσουν περισσότερες δόσεις του συγκεκριμένου εμβολίου.

Ποιος παραγγέλλει τα εμβόλια;

Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε απευθείας παραγγελίες στους προμηθευτές εμβολίων, αναφέροντας, για
παράδειγμα, τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των εμβολίων και προσδιορίζοντας τις υλικοτεχνικές
πτυχές.

Ποιος διανέμει τα εμβόλια;

Η παράδοση στους εθνικούς κόμβους διανομής εξασφαλίζεται από τους παρασκευαστές. Η περαιτέρω
διανομή στα κέντρα εμβολιασμού εξασφαλίζεται από τα κράτη μέλη, τα οποία είναι επίσης υπεύθυνα
για τον εμβολιασμό του πληθυσμού τους.

Διαθέτουν οι παραγωγοί επαρκή ικανότητα παρασκευής των εμβολίων;

Υπάρχει ήδη σημαντική ικανότητα παραγωγής εμβολίων στην ΕΕ. Η Επιτροπή υποστήριξε την αύξηση
της παραγωγικής ικανότητας και εξακολουθεί να το πράττει.

Έχει προκαταβάλει χρήματα για τη στήριξη της παραγωγικής ικανότητας όλων των προμηθευτών
εμβολίων με τους οποίους υπέγραψε συμβάσεις, επιτρέποντας έτσι την παραγωγή μεγαλύτερων
ποσοτήτων εμβολίων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη,
υποστηριζόμενη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, στην περίπτωση των
CureVac και BioNTech. 

Η ικανότητα εφοδιασμού εντός της ΕΕ είναι, επίσης, ένα από τα βασικά κριτήρια που λαμβάνονται
υπόψη κατά τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με εταιρείες.

Ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές εμβολίων;

Ιούνιος
2020 11

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η
BioNTech συνάπτουν συμφωνία χρηματοδότησης με
δανειακά κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ για να
στηριχθεί το ´πρόγραμμα ανάπτυξης εμβολίου της
εταιρείας´ και για να επεκταθεί η παραγωγική της
ικανότητα. 

 

17

 

 

Έγκριση της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια 

Έναρξη διαπραγματεύσεων και με τις έξι
εταιρείες 

Ιούλιος 31 Ολοκλήρωση των διερευνητικών συνομιλιών με τη
Sanofi-GSK

Αύγουστος 13 Ολοκλήρωση των διερευνητικών συνομιλιών με τη
Johnson & Johnson



 14

Η Επιτροπή εγκρίνει συμφωνία προαγοράς
(συμφωνία προαγοράς) με την AstraZeneca (για
την αγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων του
εμβολίου, με δικαίωμα αγοράς 100 εκατομμυρίων
επιπλέον)

 20 Ολοκλήρωση των διερευνητικών συνομιλιών με την
CureVac

 24 Ολοκλήρωση των διερευνητικών συνομιλιών με την
Moderna

 27 Έναρξη ισχύος της συμφωνίας προαγοράς με την
AstraZeneca

Σεπτέμβριος 9 Ολοκλήρωση των διερευνητικών συνομιλιών με την
BioNTech Pfizer

 18
Έναρξη ισχύος της συμφωνίας προαγοράς με τη
Sanofi-GSK (επιλογή αγοράς έως και 300
εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου της Sanofi-GSK)

Οκτώβριος 8

Η Επιτροπή εγκρίνει συμφωνία προαγοράς με την
Johnson & Johnson (αγορά εμβολίων για 200
εκατομμύρια άτομα και επιλογή για επιπλέον 200
εκατομμύρια άτομα)

 21 Έναρξη ισχύος της συμφωνίας προαγοράς με την
Johnson & Johnson

Νοέμβριος 11

Η Επιτροπή εγκρίνει τη συμφωνία προαγοράς με την
BioNTech Pfizer (αγορά 200 εκατομμυρίων
δόσεων, με επιλογή να ζητηθούν επιπλέον 100
εκατομμύρια δόσεις)

 19

Η Επιτροπή εγκρίνει τη συμφωνία προαγοράς με την
CureVac (αγορά 225 εκατομμυρίων δόσεων, με
επιλογή να ζητηθούν επιπλέον 180 εκατομμύρια
δόσεις)

 20 Έναρξη ισχύος της συμφωνίας προαγοράς με την
BioNTech Pfizer

 25

Η Επιτροπή εγκρίνει συμφωνία προαγοράς με την
Moderna (αγορά 80 εκατομμυρίων δόσεων, με
επιλογή να ζητηθούν επιπλέον 80 εκατομμύρια
δόσεις)

 30 Έναρξη ισχύος της συμφωνίας προαγοράς με την
CureVac

Δεκέμβριος 4 Έναρξη ισχύος της συμφωνίας προαγοράς με την
Moderna



 15

Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για την άσκηση του
δικαιώματος αγοράς για έως και 100 εκατ.
πρόσθετες δόσεις (BioNTech Pfizer) και 80
εκατομμύρια πρόσθετες δόσεις (Moderna)

 17
Ολοκλήρωση των διερευνητικών συνομιλιών με τη
Novavax (100 εκατ. δόσεις, με δικαίωμα αγοράς
για 100 εκατομμύρια πρόσθετες δόσεις)

Ιανουάριος
2021 8

Πρόταση αγοράς επιπλέον 200 εκατομμυρίων
δόσεων του εμβολίου της BioNTech Pfizer (με το
δικαίωμα αγοράς άλλων 100 εκατ. δόσεων)

 12
Ολοκλήρωση των διερευνητικών συνομιλιών με τη
Valneva (30 εκατ. δόσεις, με δικαίωμα αγοράς για
30 εκατομμύρια πρόσθετες δόσεις)

Έχουν δημοσιοποιηθεί οι συμβάσεις με τις εταιρείες;

Οι συμβάσεις προστατεύονται για λόγους εμπιστευτικότητας, κάτι που απαιτείται λόγω του ιδιαίτερα
ανταγωνιστικού χαρακτήρα αυτής της παγκόσμιας αγοράς. Όλες οι εταιρείες απαιτούν οι εν λόγω
ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες να παραμείνουν εμπιστευτικές μεταξύ των υπογραφόντων
μερών της σύμβασης. Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται ευαίσθητες διαπραγματεύσεις, καθώς και
επιχειρηματικές πληροφορίες, όπως χρηματοοικονομικές πληροφορίες και σχέδια ανάπτυξης και
παραγωγής.

Η δημοσιοποίηση ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών θα υπονόμευε επίσης τη διαδικασία
υποβολής προσφορών και θα επηρέαζε δυνητικά στο μέλλον την ικανότητα της Επιτροπής να εκτελεί
τα καθήκοντά της, όπως αυτά ορίζονται στις νομικές πράξεις που αποτελούν τη βάση των
διαπραγματεύσεων.

Η Επιτροπή, κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία, δημοσίευσε τη σύμβαση της συμφωνίας προαγοράς
με την CureVac.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους

*Επικαιροποίηση: Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 στις 4:19 μμ 

QANDA/21/48

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Eric MAMER (+32 2 299 40 73)
Dana SPINANT (+32 2 299 01 50)
Stefan DE KEERSMAECKER (+32 2 298 46 80)
Darragh CASSIDY (+32 2 298 39 78)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/curevac_-_redacted_advance_purchase_agreement_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
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