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DA 

BEGRUNDELSE 

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er et vigtigt europæisk decentraliseret agentur 

med ansvar for den videnskabelige evaluering, kontrol og overvågning af sikkerheden af 

lægemidler i EU. 

EU's sundheds- og sikkerhedsbehov er under konstant udvikling, hvilket resulterer i en 

stigende efterspørgsel efter oplysninger og et risiko- og evidensbaseret perspektiv. 

Derfor er EMA's opgave med at fremme den videnskabelige ekspertise i vurdering og 

overvågning af lægemidler til gavn for folke- og dyresundheden i Den Europæiske Union af 

allerstørste betydning også fremover. 

Agenturet, der i øjeblikket ligger i London, skal flyttes i forbindelse med Det Forenede 

Kongeriges udtræden af EU. Den 22. juni 2017 godkendte lederne af EU-27 i tilknytning til 

mødet i Det Europæiske Råd en særlig procedure for flytning af dette agentur og EBA. 

Ministrene fra EU-27 stemte i tilknytning til Rådet for Almindelige Anliggender den 20. 

november 2017 og tildelte ved lodtrækning beliggenheden til at være Amsterdam, 

Nederlandene. 

Den 29. november 2017 foreslog Europa-Kommissionen en lovgivningsmæssig ændring for 

flytningen af Det Europæiske Lægemiddelagentur under den almindelige 

lovgivningsprocedure og anmodede lovgiverne (Europa-Parlamentet og Rådet) om at 

prioritere behandlingen af lovforslaget, som er strengt begrænset til at bekræfte det nye 

hjemsted for agenturet i oprettelsesforordningen. 

Tilbuddet fra Nederlandene viser en foreslået bygning, Vivaldi-bygningen (31,855 m²), der 

ifølge tilbuddet planlægger at have et konferencecenter samt nogle af arbejdspladserne klar pr. 

1. april 2019 samt etager med kontorer, der bliver tilgængelige op til 6 måneder senere. 

Tilbuddet angiver også nogle midlertidige bygninger, som træder i stedet, og som skal 

anvendes fra den 1. januar 2019, indtil alle EMA's ansatte er blevet flyttet til Vivaldi-

bygningen med en detaljeret plan, der er aftalt med agenturet. 

Ordføreren beklager, at Europa-Parlamentet - og i sidste ende EU's borgere - ikke blev fuldt 

ud involveret i proceduren til udvælgelse af det nye hjemsted for EMA, som til sidst blev 

afsluttet med en lodtrækning, selv om det var en så vigtig beslutning. 

Ordføreren agter derfor at foreslå at arbejde hen imod en erklæring som bilag til rapporten, 

som skal til afstemning i ENVI-udvalget og i plenum, med henblik på at ændre den fælles 

erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen om decentraliserede 

agenturer og den fælles tilgang i bilaget til det dokument, der blev undertegnet i 2012, som 

ikke er juridisk bindende, som skriftlig erklæring i sig selv og vedtaget uden at det påvirker 

institutionernes lovgivningsmæssige beføjelser.  

Ordføreren har til hensigt at forsvare Europa-Parlamentets beføjelser og mener, at alle 

afgørelser for så vidt angår placering af organer og agenturer skal - og juridisk set er 

forpligtede til - træffes i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure, med fuld respekt 

for Europa-Parlamentets prærogativer, hvor Europa-Parlamentet og Rådet er lovgivere på lige 

fod. 


