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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) είναι ένας σημαντικός αποκεντρωμένος 

οργανισμός της ΕΕ, που είναι αρμόδιος για την επιστημονική αξιολόγηση, την εποπτεία και 

την παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων στην ΕΕ. 

Οι ανάγκες της ΕΕ στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας εξελίσσονται συνεχώς, με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζήτηση για πληροφορίες και για μια τεκμηριωμένη προσέγγιση 

που βασίζεται στην αξιολόγηση των κινδύνων. 

Κατά συνέπεια, η αποστολή του EMA για προαγωγή της επιστημονικής αριστείας στην 

αξιολόγηση και την εποπτεία των φαρμάκων προς όφελος της δημόσιας υγείας και της υγείας 

των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και θα είναι πολύ σημαντική. 

Ο Οργανισμός, ο οποίος σήμερα έχει την έδρα του στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να 

μετεγκατασταθεί στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Στις 22 

Ιουνίου 2017, στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι ηγέτες της ΕΕ των 27 

ενέκριναν ειδική διαδικασία για τη μετεγκατάσταση του εν λόγω οργανισμού και της ΕΑΤ. 

Οι υπουργοί της ΕΕ των 27 ψήφισαν στο περιθώριο της συνόδου του Συμβουλίου Γενικών 

Υποθέσεων, στις 20 Νοεμβρίου 2017, και κατόπιν κλήρωσης όρισαν ως έδρα το Άμστερνταμ 

(Κάτω Χώρες). 

Στις 29 Νοεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νομοθετική τροποποίηση για τη 

μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, στο πλαίσιο της συνήθους 

νομοθετικής διαδικασίας, ζητώντας από τους συννομοθέτες (το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο) να δώσουν προτεραιότητα στην εξέταση της νομοθετικής πρότασης, η οποία 

περιορίζεται αυστηρά στην επιβεβαίωση της νέας έδρας του Οργανισμού στο πλαίσιο του 

ιδρυτικού κανονισμού του. 

Η προσφορά από τις Κάτω Χώρες αναφέρει ένα προτεινόμενο κτίριο, το κτίριο Vivaldi 

(31.855 τ.μ.), στο οποίο, σύμφωνα με την προσφορά, προγραμματίζεται να παραδοθούν το 

συνεδριακό κέντρο καθώς και ορισμένοι από τους χώρους εργασίας έως την 1η Απριλίου 

2019, ενώ οι επόμενοι όροφοι γραφείων θα διατεθούν σταδιακά έως και έξι μήνες μετά την 

ημερομηνία αυτή. Η προσφορά αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν προσωρινές εφεδρικές 

εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι να μεταφερθεί 

όλο το προσωπικό του EMA στο κτίριο Vivaldi, και ότι η αναλυτική διαρρύθμισή τους 

πρόκειται να συμφωνηθεί με τον Οργανισμό. 

Ο εισηγητής εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και, σε τελική ανάλυση, οι αντιπρόσωποι των πολιτών της ΕΕ, δεν συμμετείχαν πλήρως στη 

διαδικασία επιλογής της νέας έδρας του EMA, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε με κλήρωση, 

παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια τόσο σημαντική απόφαση. 

Ο εισηγητής προτίθεται, κατά συνέπεια, να προτείνει να καταρτιστεί μια Διακήρυξη, ως 

παράρτημα της έκθεσης που θα ψηφιστεί στην επιτροπή ENVI και στην Ολομέλεια, για την 

τροποποίηση της Κοινής Δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και της Κοινής Προσέγγισης 

που παρατίθεται στο παράρτημα του εν λόγω εγγράφου, τα οποία υπεγράφησαν το 2012, δεν 
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είναι νομικά δεσμευτικά, όπως αναφέρεται και στην ίδια τη Δήλωση, και έχουν συμφωνηθεί 

με την επιφύλαξη των νομοθετικών αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων.  

Ο εισηγητής προτίθεται να υπερασπιστεί τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

πιστεύει ότι όλες οι αποφάσεις για την έδρα φορέων και οργανισμών της ΕΕ χρειάζεται και 

πρέπει, νομίμως, να λαμβάνονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, με πλήρη 

σεβασμό των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βάσει των οποίων το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι συννομοθέτες σε ισότιμη βάση. 


