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Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εκκολαπτήριο HERA — Προνοώντας μαζί έναντι
της απειλής των παραλλαγών της νόσου COVID-19

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2021

Γιατί υποβάλλετε προτάσεις για την αντιμετώπιση νέων παραλλαγών του ιού σήμερα;

Ορισμένες παραλλαγές του κορονοϊού προκαλούν ήδη μεγάλη ανησυχία, καθώς είναι περισσότερο
μεταδοτικές και εξαπλώνονται γρήγορα σ' ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), η παραλλαγή B.1.1.7 που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη
Βρετανία φαίνεται ότι πρόκειται να επικρατήσει έναντι των προηγούμενων στελεχών του ιού στην ΕΕ.
Στο μέλλον ενδέχεται να εμφανιστούν κι άλλα στελέχη και μεταλλάξεις. Η σημερινή ανακοίνωση
προβλέπει τις εξελίξεις αυτές και προτείνει μια σειρά δράσεων για τη μείωση του κινδύνου από
μελλοντικές παραλλαγές.

Η ΕΕ καταρτίζει ευρωπαϊκό σχέδιο ετοιμότητας στον τομέα της βιοάμυνας κατά των παραλλαγών της
νόσου COVID-19, με τον τίτλο «εκκολαπτήριο HERA», το οποίο φέρνει σε επαφή ερευνητές, εταιρείες
βιοτεχνολογίας, κατασκευαστές, ρυθμιστικές αρχές και δημόσιες αρχές με σκοπό την παρακολούθηση
των παραλλαγών, την ανταλλαγή δεδομένων και τη συνεργασία για την προσαρμογή των εμβολίων. Το
σχέδιο θα επικεντρωθεί στα εξής:

ανίχνευση, ανάλυση και προσαρμογή στις παραλλαγές του ιού·

επιτάχυνση της κανονιστικής έγκρισης των εμβολίων, παροχή καθοδήγησης σχετικά με τις
απαιτήσεις δεδομένων και διευκόλυνση της πιστοποίησης νέων ή αναπροσαρμοσμένων
υποδομών παρασκευής· και

στήριξη της ταχείας μαζικής παραγωγής προσαρμοσμένων ή νέων εμβολίων κατά της νόσου
COVID-19.

Ποια είναι η απειλή από τις παραλλαγές στην Ευρώπη;

Ήδη υπάρχουν νέες παραλλαγές στην Ευρώπη, και το ECDC αξιολογεί τον κίνδυνο περαιτέρω
εξάπλωσης παραλλαγών ως υψηλό έως πολύ υψηλό. Ορισμένες παραλλαγές φαίνεται να είναι
περισσότερο μεταδοτικές και θα μπορούσαν να καταστούν το κυρίαρχο στέλεχος, ή ακόμη και να
μειώσουν την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών εμβολιασμού. Ομοίως, οι μελλοντικές παραλλαγές
ενδέχεται να μην είναι ευαίσθητες στα σημερινά εμβόλια, και η Ευρώπη πρέπει να προνοήσει γι' αυτόν
τον κίνδυνο.

Η ικανότητα αλληλούχησης διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ, αλλά είναι κάτω του 10 %
σ' όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός από μία. Καθώς αυξάνονται οι προσπάθειες και η ικανότητα
αλληλούχησης, ενδέχεται να εντοπιστούν πρόσθετες παραλλαγές που θα απαιτήσουν επιτήρηση και
αξιολόγηση.

Η Επιτροπή θα στηρίξει τις χώρες της ΕΕ με χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 75 εκατ. ευρώ από
την ΕΕ ώστε να προχωρήσουν σε περισσότερες δοκιμές και αλληλούχηση γονιδιώματος,
αναπτύσσοντας εξειδικευμένες δοκιμές για νέες παραλλαγές, και να ετοιμαστούν ώστε να
προσαρμόσουν τα εμβόλια και την ικανότητα παραγωγής τους.

Πώς μπορούν οι συμφωνίες προαγοράς να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση νέων
παραλλαγών;

Οι συμφωνίες προαγοράς συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου των ιδιωτικών επενδύσεων
κατά την αρχική ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας υποψήφιων εμβολίων που βρίσκονται ακόμη
σε πρώιμο στάδιο κλινικών δοκιμών.

Οι εταιρείες που έχουν αναπτύξει επιτυχώς εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 ήδη παρακολουθούν εκ
του σύνεγγυς την αποτελεσματικότητα των εμβολίων τους έναντι εμφανιζόμενων παραλλαγών και
εξετάζουν τις δυνατότητες προσαρμογής τους.

Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμφωνίες προαγοράς για να εξασφαλίσει την ταχεία
πρόσβαση και παράδοση της επόμενης γενιάς εμβολίων, εάν χρειαστεί. Οι υφιστάμενες συμφωνίες

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-variants-vaccine-fourteenth-update-february-2021


μπορεί να χρειαστεί να επικαιροποιηθούν ώστε να καλύπτουν την προστασία έναντι παραλλαγών. Με
βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν, προϋπόθεση για κάθε νέα ή επικαιροποιημένη συμφωνία θα είναι
η ύπαρξη ενός λεπτομερούς και αξιόπιστου σχεδίου που θα καταδεικνύει την ικανότητα παραγωγής
εμβολίων στην ΕΕ με αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα. Αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει την ΕΕ να
απευθύνεται σε πηγές εκτός των συνόρων της, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο, αρκεί αυτές να πληρούν
τις απαιτήσεις ασφαλείας της.

Εκτός από τις συμφωνίες προαγοράς, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο στήριξης των ικανοτήτων
παραγωγής, ιδίως σε μικρότερες επιχειρήσεις, ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγή εμβολίων και να
εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ενδιάμεσων εισροών και υποδομών, όπως είναι τα εργαστήρια.

Γιατί η ΕΕ επιταχύνει τις διαδικασίες της για κανονιστική έγκριση μόλις τώρα;

Έχουμε ήδη επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία έγκρισης νέων εμβολίων και φαρμάκων κατά το
τελευταίο έτος. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων προβαίνει σε κυλιόμενες αξιολογήσεις νέων
εμβολίων ή θεραπευτικών αγωγών, γεγονός που του επιτρέπει να προτείνει τη χορήγηση άδειας
κυκλοφορίας υπό όρους πολύ ταχύτερα απ' ό,τι στο παρελθόν.

Σήμερα προτείνουμε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης προσαρμοσμένων εκδόσεων των
υφιστάμενων εμβολίων, σε περίπτωση που οι νέες παραλλαγές καταστούν λιγότερο ευαίσθητες στα
σημερινά εμβόλια. Για το σχετικό πλαίσιο θα λάβουμε ως βάση το πλαίσιο για το ετήσιο εμβόλιο κατά
της γρίπης, το οποίο λειτουργεί επιτυχώς εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιείται
ταχεία έγκριση με βάση κυλιόμενη αξιολόγηση των δεδομένων και σαφή καθοδήγηση σχετικά με τις
απαιτήσεις δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, καθώς και ότι θα υπάρχει σαφής
πορεία προς την πιστοποίηση νέων ή αναπροσαρμοσμένων εγκαταστάσεων παρασκευής.

Πώς θα στηρίξει η ΕΕ τον κλάδο ως προς την αύξηση της παραγωγής και την προετοιμασία
για μελλοντικά στελέχη του ιού;

Η συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα θα είναι καίριας σημασίας για να βελτιωθεί
η ικανότητα παραγωγής εμβολίων και να αντιμετωπιστούν σημεία συμφόρησης στην αλυσίδα
εφοδιασμού. Το σχέδιο ετοιμότητας στον τομέα της βιοάμυνας «εκκολαπτήριο HERA» θα διευκολύνει
τις επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών, των άλλων δημόσιων αρχών και του
κλάδου, καθώς και μεταξύ των παραγόντων του κλάδου που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η
ειδική ομάδα για την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής θα λειτουργεί ως υπηρεσία υποστήριξης
μίας στάσης απαντώντας σε τυχόν ερωτήματα και παρέχοντας επιχειρησιακή υποστήριξη για την
αντιμετώπιση σημείων συμφόρησης στην παραγωγή και την προμήθεια πρώτων υλών.

Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή θα προωθήσει τη δημιουργία ενός ειδικού μηχανισμού προαιρετικής
χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης που θα επιτρέπει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω κλαδικών
συμπράξεων πριν από την παραγωγή, με σκοπό την αύξηση της παραγωγής.

Η Επιτροπή θα υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, όταν κρίνεται αναγκαία για την
επίτευξη του ειδικού στόχου ως προς την έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή ή τον εφοδιασμό,
δραστηριότητες τις οποίες οι εταιρείες δεν θα ήταν σε θέση να φέρουν εις πέρας μόνες τους. Η
Επιτροπή είναι έτοιμη να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με το δίκαιο του ανταγωνισμού όσον αφορά
την παραγωγή εμβολίων ή θεραπειών, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα των κριτηρίων που καθορίζονται
στην ανακοίνωση σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Η Επιτροπή θα θεσπίσει το ευέλικτο απόθεμα παραγωγικής ικανότητας «EU Fab».

Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει την χαρτογράφηση των βιομηχανικών ικανοτήτων η οποία βρίσκεται σε
εξέλιξη.

Τι είναι το «EU Fab»;

Το έργο «EU Fab» θα δημιουργήσει ένα δίκτυο παραγωγικών ικανοτήτων, ενός ή πολλαπλών χρηστών
και μίας ή πολλαπλών τεχνολογιών, για την παρασκευή εμβολίων και φαρμάκων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, με σκοπό την αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το έργο αυτό θα υλοποιηθεί με τη
μακροπρόθεσμη προοπτική να καταστεί με την πάροδο του χρόνου πολύτιμο κομμάτι της μελλοντικής
ευρωπαϊκής αρχής ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης
(HERA).

Ποιος θα συμμετέχει στο δίκτυο κλινικών δοκιμών VACCELERATE;

16 κράτη μέλη και πέντε συνδεδεμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ και της Ελβετίας, θα
συμμετέχουν στο VACCELERATE, το δίκτυο κλινικών δοκιμών που δρομολογήθηκε σήμερα. Το δίκτυο
θα καταστήσει πολύ ομαλότερη τη συνεργασία και την ανταλλαγή δεδομένων κατά τη διάρκεια
κλινικών δοκιμών για θεραπευτικές αγωγές και εμβόλια κατά της νόσου COVID-19. Θα επικεντρωθεί
επίσης στην καθιέρωση παιδιατρικών δοκιμών για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των
εμβολίων στα παιδιά και τους νέους.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0007.01.FRA&toc=OJ:C:2020:116I:TOC


Πώς θα χρηματοδοτηθούν οι προτεινόμενες δράσεις;

Η Επιτροπή θα επενδύσει σε διάφορες πτυχές της πλατφόρμας, μεταξύ άλλων, με τους ακόλουθους
τρόπους:

θα διαθέσει 75 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της αλληλούχησης γονιδιώματος στα κράτη μέλη και
για την ανάπτυξη νέων τυποποιημένων δοκιμών για παραλλαγές·

θα χορηγήσει 150 εκατ. ευρώ για υφιστάμενα και νέα ερευνητικά έργα σχετικά με παραλλαγές
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»·

θα συμπληρώσει το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης και θα κινητοποιήσει τον χρηματοδοτικό
μηχανισμό για τις λοιμώδεις νόσους InnovFin του προγράμματος «Ορίζων 2020», καθώς και το
InvestEU, για τη χρηματοδότηση νέων ή διευρυμένων συμφωνιών προαγοράς.

Πώς συνδέεται η σημερινή ανακοίνωση με τη μελλοντική αρχή ετοιμότητας και αντίδρασης
σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής ανάγκης (HERA);

Το σχέδιο ετοιμότητας στον τομέα της βιοάμυνας «εκκολαπτήριο HERA» θα τεθεί αμέσως σε λειτουργία,
θέτοντας έτσι τα θεμέλια για μια μελλοντική ολοκληρωμένη αρχή ετοιμότητας έναντι βιολογικών
κινδύνων, την ευρωπαϊκή αρχή ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής
ανάγκης (HERA). Η αρχή της ΕΕ για την ετοιμότητα έναντι βιολογικών κινδύνων ήταν μέρος της
νομοθετικής δέσμης της Επιτροπής για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις απειλές κατά της υγείας,
της 11ης Νοεμβρίου 2020.

Μια αρχή της ΕΕ για την ετοιμότητα έναντι βιολογικών κινδύνων θα μπορούσε να καλύψει τα
διαρθρωτικά κενά που εντοπίζονται στις ικανότητες ετοιμότητας και ανταπόκρισης της ΕΕ στον τομέα
της υγείας όσον αφορά την ανάπτυξη στον τομέα της βιοϊατρικής, την παραγωγή και την ανάπτυξη
ικανοτήτων ταχείας κινητοποίησης. Θα παρέχει επίσης μια λειτουργία ανίχνευσης του ορίζοντα,
εστιάζοντας στις αναδυόμενες βιοϊατρικές τεχνολογίες που μπορούν να επεκταθούν για εφαρμογή σε
πραγματικές συνθήκες σε περιόδους κρίσης. Η αρχή αυτή θα συνεργάζεται με δίκτυα της βιομηχανίας,
της επιστήμης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των οργανισμών κλινικής έρευνας, με στόχο την
υλοποίηση της επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση σχετικά με την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων για
μια ευρωπαϊκή αρχή ετοιμότητας και αντίδρασης στον τομέα της υγείας. Οι προπαρασκευαστικές
ενέργειες που ανακοινώθηκαν σήμερα για τις νέες παραλλαγές θα συμβάλουν επίσης στη διαμόρφωση
του νέου οργανισμού. Η Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση προς το τέλος του έτους.

Η επένδυση της ΕΕ στη δημιουργία σύγχρονων ικανοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και παρασκευής
εμβολίων και φαρμάκων θα αποτελέσει ένα από τα βασικά στοιχεία για την αντίδραση σε μελλοντικές
πανδημίες, αλλά θα συμβάλει επίσης στη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ στον τομέα της υγείας και στη
στρατηγική τοποθέτηση του ευρωπαϊκού κλάδου υγειονομικής περίθαλψης.
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