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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) je důležitou decentralizovanou agenturou EU 

odpovědnou za vědecké hodnocení léčivých přípravků v EU, dohled nad nimi a sledování 

jejich bezpečnosti.  

Potřeby EU v souvislosti se zdravím a bezpečností se neustále vyvíjí, což vede k tomu, že 

stoupá poptávka po informacích a po perspektivě založené na rizicích a důkazech. 

Úloha Agentury, kterou je prostřednictvím hodnocení léčivých přípravků a dohledu nad nimi 

přispívat k vědecké excelentnosti v zájmu veřejného zdraví a zdraví zvířat v Evropské unii, 

proto je a bude nanejvýše důležitá.  

Agentura, která má v současnosti sídlo v Londýně, se musí v souvislosti s vystoupením 

Spojeného království z EU přemístit. Dne 22. června 2017 při zasedání Evropské rady 

potvrdilo 27 vedoucích představitelů EU konkrétní postup pro přesun této agentury 

a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Na zasedání Rady pro obecné záležitosti 

konaném dne 20. listopadu 2017 uspořádali ministři 27 zemí EU hlasování a na základě 

losování rozhodli o přemístění agentury do nizozemského Amsterodamu. 

Evropská komise navrhla dne 29. listopadu 2017 legislativní změnu umožňující přemístění 

Evropské agentury pro léčivé přípravky v rámci řádného legislativního postupu a požádala 

spolunormotvůrce (Evropský parlament a Radu), aby se přednostně zabývali legislativním 

návrhem, který se omezuje pouze na potvrzení nového sídla Agentury v zakládajícím 

nařízení.  

Nizozemsko ve své nabídce navrhuje jednu budovu – budovu Vivaldi (31 855 m²), která by 

do 1. dubna 2019 měla být vybavena konferenčním centrem a některými z kanceláří, přičemž 

další podlaží s kancelářemi by měla být k dispozici za dalších šest měsíců. Součástí nabídky 

jsou rovněž dočasné záložní prostory, které budou moci být využívány od 1. ledna 2019 

do doby, než se všichni zaměstnanci agentury EMA přemístí do budovy Vivaldi, s tím, že 

podrobné dispozice je třeba dohodnout s Agenturou.  

Zpravodaj lituje toho, že Evropský parlament – a v konečném důsledku tedy zástupci občanů 

Unie – nebyli plně zapojeni do výběru nového sídla agentury EMA, jenž byl nakonec uzavřen 

losováním, ačkoli se jedná o tak důležité rozhodnutí. 

Jeho úmyslem je proto navrhnout vypracování prohlášení, které by tvořilo přílohu ke zprávě, 

o níž se bude hlasovat ve výboru ENVI a v plénu, s cílem pozměnit společné prohlášení 

Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách a přílohu 

k němu o společném přístupu, které byly podepsány v roce 2012 a nejsou právně závazné, jak 

je ostatně uvedeno v samotném prohlášení, a které byly schváleny, aniž by byly dotčeny 

legislativní pravomoci orgánů EU.  

Zpravodaj hodlá ochránit výsady Evropského parlamentu a je přesvědčen, že veškerá 

rozhodnutí týkající se umístění orgánů a agentur EU je třeba z právního hlediska přijímat 

v rámci řádného legislativního postupu a v plné míře respektovat výsady Evropského 

parlamentu, stejně jako skutečnost, že Evropský parlament a Rada jsou rovnocennými 
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spolutvůrci právních předpisů. 


