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Her er Sonia Elijahs seneste 
undersøgende rapport om 
lækkede interne e-mails fra 
Det Europæiske Lægemid‐
delagentur (EMA) og møde‐
rapport mellem agenturet og 

Pfizer. EMA fører tilsyn med 
evaluering og overvågning af lægemidler for 
EU. 

Perioden for e-mailkorrespondancen strækker 
sig fra den 10. - 25. november 2020, få uger før 
EMA gav CMA (betinget markedsføringstil‐
ladelse) til Pfizers vaccine den 21. december 
2020. 

HASTIGHED OVER SIKKERHED - E-mails 
afslører et intenst, næsten konkurrencepræget 
kapløb om at få godkendt Covid-19-vaccinerne 
så hurtigt som muligt.  Der fremkom personer 
med høj integritet og klarhed om deres roller og 
forpligtelser som forvaltere af folkesundheden. 
En person viste f.eks. en håndgribelig bekym‐
ring over fremskyndede tidsfrister for at sikre, at 
de kunne overholde "fristen" for godkendelse af 
vaccinen på bekostning af en solid vurdering. 
Det drejer sig om Noel Wathion, som på det 
tidspunkt var EMA's vicedirektør, men som si‐
den er gået på pension. Denne EMA-embeds‐
mand påpegede på en vigtig måde: "Vi frem-
skynder arbejdet så meget som muligt, men vi 
skal også sikre os, at vores videnskabelige vur‐
dering er så robust som muligt. Vi må ikke 

glemme det ansvar/den ansvarlighed, der er 
knyttet til henstillingen til EF (Europa-Kommis‐
sionen) om at give en CMA (betinget markeds‐
føringsgodkendelse).

FORTÆLLING FRA EU-KOMMISSIONÆREN - I 
en e-mail af 19. november afslører Wathion en 
"ret anspændt" TC (telekonferenceopkald) med 
EU-Kommissæren (Ursula von der Leyen), som 
"til tider var en smule ubehagelig". Dette afspej‐
ler det stigende pres, som EMA's personale var 
under for at udstede CMA hurtigt efter en EUA, 
som FDA/MHRA havde udstedt for Pfizer-
BioNTech-vaccinen. Von der Leyen er impliceret 
i, at hun muligvis er ansvarlig for dette an‐
spændte miljø med "en forsinkelse på flere 
uger ... ikke let acceptabel for EF [Europa-
Kommissionen]".

SMS BESKEDER VISER AT 
KOMMISSIONÆREN SELV FORHANDLEDE 
MED PFIZER - I begyndelsen af 2022 rapporte‐
rede Trial Sites News, hvordan von der Leyen 
blev indviklet i en skandale, da en gruppe ua�‐
hængige medlemmer af Europa-Parlamentet 
krævede hendes øjeblikkelige fratræden og fuld 
offentliggørelse af en række private sms-beske‐
der mellem hende og Pfizers administrerende di‐
rektør, Albert Bourla. Kun en lille del af disse 
sms'er blev nogensinde afsløret. Af dem, der blev 
det, afslørede de, at hun forhandlede dele af en 
europæisk vaccineaftale ensidigt med Bourla via 
en række sms'er! Det er klart, at standardpro‐
tokoller i Europa blev smidt ud af vinduet til for‐
del for hensigtsmæssighed, og dette var tilsyne

-
ladende forbundet med et fælles konkurrence‐
pres på alle tre tilsynsmyndigheder.  

FORSINKELSE PÅ GRUND AF SIKKERHED AF 
VACCINER MØDES MED KRITIK AF 
MEDIERNE, EU-KOMMISSIONEN OG EU-
PARLAMENTET - Wathion påpeger, at en po‐
tentiel forsinkelse på flere uger for at sikre "en 
solid garanti, især med hensyn til CMC og 
sikkerhed" vil blive mødt med "kritik fra forskel‐
lige parter", herunder medierne, Europa-Kom‐
missionen og Europa-Parlamentet. Det var 
tydeligvis politik, der dikterede godkendelses‐
protokollen for Covid-19-vaccinen, ikke 
videnskab.

BATCHES - Der var også et stort problem med 
integriteten mellem vaccinebatcherne, idet der 
blev observeret betydelige forskelle i niveauet af 
mRNA-integritet mellem PfizerS kommercielle 
og kliniske vaccinebatcher. "~78 % mRNA-
integritet" i de kliniske vacciner og "~55 % i de 
foreslåede kommercielle vaccinebatcher", og 
"årsagen" er endnu ikke identificeret.

Resume af lækkede info fra EMA om 
Pfizer's godkendelse viser, at EU's 
regulerende myndigheder for 
vacciner var under pres fra medierne, 
EU-kommissionen og EU-
parlamentet - og at man lagde vægt 
på hurtighed frem for sikkerhed!

https://www.trialsitenews.com/a/what-the-leaked-ema-emails-docs-reveal-major-concerns-with-pfizer-c-19-vaccine-batch-integrity-and-the-race-to-authorise-cdda0ba2

