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ET 

SELETUSKIRI 

 

Euroopa Ravimiamet (EMA) on oluline ELi detsentraliseeritud asutus, mis vastutab ELis 

ravimite teadusliku hindamise, järelevalve ja ohutuse jälgimise eest. 

ELi tervisealased ja ohutusvajadused arenevad pidevalt, mille tulemuseks on kasvav nõudlus 

teabe järele ning riskil ja tõenditel põhineva perspektiivi järele. 

Seetõttu on nüüd ja edaspidi äärmiselt oluline EMA ülesanne edendada teaduse tipptaset 

ravimite hindamisel ja järelevalvel, mis tuleks kasuks nii inimeste kui ka loomade tervisele 

Euroopa Liidus. 

Amet, mis praegu asub Ühendkuningriigis, tuleb viia teise asukohta seoses Ühendkuningriigi 

EList väljaastumisega. 27 ELi liikmesriigi juhid kinnitasid 22. juunil 2017 Euroopa 

Ülemkogu kohtumisel erimenetluse selle ameti ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 

asukoha muutmiseks. 27 ELi liikmesriigi ministrid hääletasid üldasjade nõukogu 20. 

novembri 2017. aasta istungil, määrates liisuheitmise teel asukohaks Amsterdami 

Madalmaades. 

Euroopa Komisjon tegi 29. novembril 2017 ettepaneku muuta õigusakti Euroopa Ravimiameti 

ümberpaigutamiseks seadusandliku tavamenetluse alusel, paludes kaasseadusandjatel 

(Euroopa Parlament ja nõukogu) eelisjärjekorras käsitleda seadusandlikku ettepanekut, mis 

piirdub rangelt ameti uue asukoha kinnitamisega asutamismääruses. 

Madalmaade pakkumises tehakse ettepanek kasutada üht hoonet, Vivaldi hoonet (31,855 m²), 

milles on pakkumise kohaselt kavandatud konverentsikeskuse ja mõnede töökohtade 

üleandmine 1. aprilliks 2019 ning ülejäänud kontoriruumidega korrused saavad valmis kuue 

kuu jooksul pärast seda. Pakkumises on näidatud ka ajutised tagavararuumid, mida 

kasutatakse alates 1. jaanuarist 2019 kuni ajani, mil kõik EMA töötajad on üle viidud Vivaldi 

hoonesse, ning üksikasjalik ruumijaotus, mis lepitakse kokku ametiga. 

Raportöör peab kahetsusväärseks, et Euroopa Parlament ja seeläbi ELi kodanike esindajad ei 

olnud täielikult kaasatud EMA uue asukoha valimise menetlusse, milles lõplik otsus tehti 

liisuheitmise teel, kuigi tegemist on äärmiselt olulise otsusega. 

Raportöör kavatseb seetõttu teha ettepaneku koostada deklaratsioon, mis lisatakse ENVI-

komisjonis ja täiskogu istungil hääletatavale raportile, eesmärgiga muuta Euroopa 

Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühisavaldust detsentraliseeritud 

ametite kohta ja selle lisaks olevat ühist lähenemisviisi, mis allkirjastati 2012. aastal ja mis ei 

ole sellesama ühisavalduse kohaselt õiguslikult siduvad ning milles lepiti kokku ilma, et see 

piiraks institutsioonide seadusandlikke volitusi.  

Raportöör kavatseb kaitsta Euroopa Parlamendi õiguseid ja on veendunud, et kõik ELi 

organite ja asutuste asukohta puudutavad otsused on tarvis ja õiguspäraselt tulebki võtta vastu 

seadusandliku tavamenetluse teel, austades täielikult Euroopa Parlamendi õigusi, mille 

kohaselt Euroopa Parlament ja nõukogu on võrdväärsed kaasseadusandjad. 


