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Τ
ην πρόθεση των Βρυξελλών 
να καθιερωθεί μηχανισμός 
παρακολούθησης εξαγωγών 
εμβολίων εξέφρασε η επικε-

φαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, σημειώνοντας παράλληλα 
ότι οι παρασκευαστές εμβολίων για 
την Covid-19 πρέπει να τιμήσουν τις 
υποχρεώσεις τους αναφορικά με τις 
παραδόσεις.
Όπως είπε θα δημιουργήσουμε έναν 

μηχανισμό διαφάνειας για τις εξα-
γωγές των εμβολίων, με στόχο να 
ελέγχονται οι δόσεις που παράγο-
νται στην ΕΕ και εξάγονται σε χώρες 
εκτός του μπλοκ. Σημειώνεται πως η 
Astrazeneca είπε στην Ε.Ε. την πε-
ρασμένη εβδομάδα ότι δεν μπορεί 
να εκπληρώσει τους συμφωνημέ-
νους στόχους για την παράδοση εμ-
βολίων έως τα τέλη Μαρτίου, προ-
καλώντας ντόμινο αντιδράσεων.

«Η Ευρώπη επένδυσε δισεκατομμύ-
ρια για να βοηθήσει στην ανάπτυξη 
των πρώτων εμβολίων παγκοσμίως 
για την Covid-19. Για να δημιουργή-
σει πραγματικά ένα παγκόσμιο αγαθό. 
Τώρα οι εταιρίες πρέπει να το παρα-
δώσουν. Πρέπει να τιμήσουν τις δε-
σμεύσεις τους», υπογράμμισε είπε η 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σε ψηφιακή συνάντηση στο Παγκό-
σμιο Οικονομικού Φόρου.

Φον ντερ Λάιεν: Να καθιερωθεί μηχανισμός 
παρακολούθησης εξαγωγών εμβολίων

ΜΜΕ: Η Σουηδία «παγώνει» 
τις πληρωμές στην Pfizer - 
Ζητά διευκρινίσεις 
για τις δόσεις
Η υπηρεσία Υγείας της Σουηδίας σταμάτη-
σε τις πληρωμές για τα εμβόλια κατά της 
COVID-19 στην Pfizer και ζητεί διευκρινί-
σεις για τις δόσεις που είναι διαθέσιμες σε 
κάθε φιαλίδιο, γράφει σήμερα η σουηδική 
εφημερίδα Dagens Nyheter.
Η Σουηδία ζητεί διευκρινίσεις για τον 
αριθμό των δόσεων που έχει χρεωθεί, κα-
θώς η Pfizer χρέωσε έξι δόσεις σε κάθε 
φιαλίδιο παρότι είχε συμφωνηθεί χρέωση 
για πέντε δόσεις. Η Σουηδία θέλει τώρα η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Pfizer να κα-
ταλήξουν σε συμφωνία όσον αφορά το πό-
σες δόσεις περιέχονται σε κάθε φιαλίδιο.
«Ως τότε, είπαμε στην εταιρεία ότι θα πρέ-
πει να περιμένουμε όσον αφορά τα τιμολό-
για που είναι διαθέσιμα έως ότου λάβουμε 
διευκρινίσεις σχετικά με το τι εφαρμόζε-
ται», δήλωσε ο επικεφαλής επιδημιολόγος 
της χώρας Άντερς Τέγκνελ στην Dagens 
Nyheter.
Η Pfizer Σουηδίας αρνήθηκε να σχολιάσει 
στο Reuters σχετικά με το δημοσίευμα αυτό, 
αλλά δήλωσε στην Dagens Nyheter ότι είχε 
χρεώσει για έξι δόσεις ανά φιαλίδιο.
Η ΕΕ και η Pfizer είχαν αρχικά συμφωνήσει 
ότι κάθε φιαλίδιο περιελάμβανε 5 δόσεις, 
αλλά αργότερα ανακαλύφθηκε ότι 6 δόσεις 
μπορούσαν να εξαχθούν αν χρησιμοποιεί-
το ειδική σύριγγα.
«Αυτό είναι απαράδεκτο. Αν μια χώρα έχει 
τη δυνατότητα να βγάλει μόνον πέντε δό-
σεις, έχει λάβει λιγότερες δόσεις στην ίδια 
τιμή», δήλωσε ο συντονιστής του εμβολια-
σμού στην Σουηδία Ρίτσαρντ Μπέργκστρομ.
Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Υγείας της 
Σουηδίας δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση 
αυτή τη στιγμή να σχολιάσει το δημοσίευμα 
αυτό.

Τη δυσαρέσκεια της Ε.Ε. απέναντι στην AstraZeneca 
«για ανεπαρκείς εξηγήσεις» και «έλλειψη σαφήνειας» 
εξέφρασε η εκ νέου Επίτροπος Υγείας της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης Στέλλα Κυριακίδου, σημειώνοντας ότι 
την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί νέα συζήτηση με την 
εταιρεία.
«Οι συζητήσεις με την AstraZeneca είχαν ως αποτέλε-
σμα τη δυσαρέσκεια για την έλλειψη σαφήνειας και τις 
ανεπαρκείς εξηγήσεις. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι 
ενωμένα: όσοι αναπτύσσουν εμβόλια έχουν κοινω-
νικές ευθύνες και τις ευθύνες των συμβολαίων που 
πρέπει να τηρήσουν» ανέφερε η κ. Κυριακίδου μέσω 
Twitter, το βράδυ της Δευτέρας.
«Με τα κράτη μέλη μας, ζητήσαμε από την AstraZeneca 
έναν λεπτομερή προγραμματισμό της παράδοσης εμ-
βολίων και πότε θα πραγματοποιηθεί η διανομή στα 
κράτη μέλη. Ακόμη μία συνάντηση θα πραγματοποιη-
θεί την Τετάρτη για να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα», 
συμπλήρωσε η ίδια.
Το απόγευμα της Δευτέρας, η κ. Κυριακίδου είχε ση-
μειώσει πως οι απαντήσεις της εταιρείας AstraZeneca 
στα αιτήματα της Ε.Ε. ως προς την προμήθεια του εμ-
βολίου κατά του κορωνοϊού δεν είναι ικανοποιητικές 

μέχρι στιγμής.
Η ίδια τόνισε ότι θα ζητηθεί από τις εταιρείες που πα-
ρασκευάζουν εμβόλια να δηλώνουν τις εξαγωγές δό-
σεων των εμβολίων εκτός Ε.Ε.
Όπως είπε, στο τραπέζι βρίσκεται η δημιουργία ενός 
μηχανισμού διαφάνειας για τις εξαγωγές εμβολίων σε 
τρίτες χώρες.
Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε εξη-
γήσεις από την AstraZeneca, μετά την απροσδόκητη 
μείωση προμηθειών του εμβολίου κατά του κορωνοϊ-
ού προς τα ευρωπαϊκή κράτη, την οποία ανακοίνωσε 
η εταιρεία.
Νωρίτερα, ο επικεφαλής της βρετανικής φαρμακοβι-
ομηχανίας AstraZeneca εξέφρασε τη λύπη του, κάνο-
ντας λόγο για έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κυβερ-
νήσεων στη μάχη κατά της πανδημίας, καθώς και για 
εγωιστικές συμπεριφορές ορισμένων χωρών.
Σημειώνεται ότι το εμβόλιο της AstraZeneca βρίσκε-
ται στα τελικά στάδια της διαδικασίας έγκρισης στην 
Ευρώπη. Εάν πληρούνται οι απαιτήσεις, ο Ευρωπαϊ-
κός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) θα μπορούσε να 
συστήσει άδεια αγοράς έως το τέλος αυτής της εβδο-
μάδας.

Περισσότεροι από 100.000 Βρε-
τανοί έχουν χάσει μέχρι στιγμής 
τη ζωή τους από τον κορωνοϊό 
σύμφωνα με επίσημα στατιστικά 
δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν 
σήμερα.
Ο αριθμός συνιστά ένα ακόμη θλι-
βερό ορόσημο για τη χώρα, η κυ-
βέρνηση της οποίας προσπαθεί να 

επιταχύνει τις διαδικασίες εμβολι-
ασμού και να θέσει υπό έλεγχο τις 
νέες μεταλλάξεις του ιού.
O αριθμός των 100.162 θανάτων 
ξεπερνά τις απώλειες αμάχων που 
είχε η Βρετανία στον Δεύτερο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο και είναι διπλά-
σιος εκείνων που έχασαν τη ζωή 
τους στο «Blitz» του 1940- 41, 

στους βομβαρδισμούς δηλαδή με-
γάλων πόλεων από τη ναζιστική 
αεροπορία.
Η Βρετανία κατατάσσεται πέμπτη 
στη λίστα των χωρών με τους πε-
ρισσότερους νεκρούς παγκοσμίως 
ενώ σήμερα Τρίτη ανακοίνωσε άλ-
λους 1.631 θανάτους και 20.089 
κρούσματα.

Ε.Ε.: «Ανεπαρκείς εξηγήσεις» από AstraZeneca

Μαύρη Τρίτη στη Βρετανία: Ξεπέρασαν τους 100.000 οι νεκροί

Η Μπλε Αίθουσα της Στοκχόλμης, όπου επιφανείς επι-
στήμονες, πολιτικοί και μέλη βασιλικών οικογενειών 
συγκεντρώνονται για το επίσημο δείπνο των βραβείων 
Νόμπελ, θα χρησιμοποιηθεί για να εμβολιαστούν οι πο-
λίτες της σουηδικής πρωτεύουσας κατά της COVID-19, 
όπως ανακοίνωσε σήμερα μια αξιωματούχος.
Η αίθουσα των 1.500 τετραγωνικών μέτρων θα μετα-
τραπεί σύντομα σε προσωρινό χώρο εμβολιασμού των 
κατοίκων της πόλης.
Λόγω του εύρους της, η αίθουσα αυτή θεωρείται ως ιδα-
νικό μέρος για τη χορήγηση εμβολίων.
«Η διαδικασία εμβολιασμού είναι πολύ απαιτητική. 
Αθλητικοί χώροι και ευρύχωρες εγκαταστάσεις όπως η 
Μπλε Αίθουσα είναι κατάλληλοι για αποτελεσματικούς 

και ασφαλείς από μολύνσεις εμβολιασμούς», ανέφερε 
η επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών της Στοκχόλμης 
Άννα Κόνινγκ Τζέρλμιρ.

Σε κέντρο εμβολιασμού μετατρέπεται η Μπλε Αίθουσα των βραβείων Νόμπελ


