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PERUSTELUT 

 

Euroopan lääkevirasto (EMA) on merkittävä unionin erillisvirasto, joka vastaa lääkkeiden 

tieteellisestä arvioinnista ja lääkevalvonnasta EU:ssa. 

Unionin terveys- ja turvallisuustarpeet muuttuvat jatkuvasti, minkä vuoksi tarvitaan yhä 

enemmän riskeihin ja näyttöön perustuvaa tietoa. 

Euroopan lääkeviraston tehtävänä on edistää lääkkeiden arvioinnin ja lääkevalvonnan 

tieteellistä huippuosaamista ihmisten ja eläinten terveyden hyväksi EU:ssa. Tehtävä on ja 

tulee olemaan erittäin tärkeä. 

Tällä hetkellä Lontoossa sijaitseva virasto on siirrettävä, kun Iso-Britannia eroaa EU:sta. 

EU27-johtajat hyväksyivät 22. kesäkuuta 2017 Eurooppa-neuvoston kokouksessa kyseisen 

viraston ja Euroopan pankkiviranomaisen siirtämistä koskevan erityismenettelyn. 

EU27-ministerit äänestivät ja valitsivat lopulta arvalla 20. marraskuuta 2017 yleisten asioiden 

neuvoston kokouksessa viraston kotipaikaksi Amsterdamin (Alankomaat). 

Komissio teki 29. marraskuuta 2017 tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä Euroopan 

lääkeviraston siirtämistä koskevan lainsäädäntömuutosehdotuksen, jossa se pyysi 

lainsäädäntövallan käyttäjiä (Euroopan parlamentti ja neuvosto) asettamaan 

lainsäädäntöehdotuksen käsittelyn etusijalle. Ehdotus koskee ainoastaan viraston uuden 

kotipaikan vahvistamista perustamisasetuksessa. 

Alankomaiden tarjouksessa ehdotetaan yhtä rakennusta, Vivaldi-rakennusta (31 855 m²). 

Tarjouksen mukaan rakennukseen suunniteltu konferenssikeskus ja osa työtiloista valmistuvat 

1. huhtikuuta 2019 mennessä ja muut toimistotilat voidaan ottaa käyttöön enintään kuusi 

kuukautta myöhemmin. Tarjouksessa mainitaan myös väliaikaiset tilat, joita on määrä käyttää 

1. tammikuuta 2019 alkaen, kunnes koko viraston henkilöstö muuttaa Vivaldi-rakennukseen, 

jonka tarkasta tilasuunnitelmasta on sovittava viraston kanssa. 

Esittelijä pitää valitettavana, että Euroopan parlamentti – ja viime kädessä unionin 

kansalaisten edustajat – eivät olleet täysimääräisesti mukana valitsemassa Euroopan 

lääkeviraston uutta kotipaikkaa, joka lopulta päätettiin arpomalla, vaikka kyseessä on niin 

tärkeä päätös. 

Esittelijä aikoo tämän vuoksi ehdottaa, että laaditaan julkilausuma ENVI-valiokunnassa ja 

täysistunnossa äänestettävän mietinnön liitteeksi, jotta hajautettuja erillisvirastoja koskevaa 

Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission vuonna 2012 

allekirjoittamaa yhteistä julkilausumaa ja sen liitteenä olevaa yhteistä lähestymistapaa 

muutettaisiin. Nämä asiakirjat eivät ole oikeudellisesti sitovia, kuten julkilausumassakin 

todetaan, ja niistä on sovittu sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimielinten lainsäädäntövaltaa.  

Esittelijä pyrkii suojaamaan Euroopan parlamentin valtaoikeuksia ja katsoo, että kaikki 

unionin elinten ja virastojen sijaintia koskevat päätökset on säädösten mukaan tehtävä 

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä siten, että noudatetaan täysin Euroopan parlamentin 

valtaoikeuksia, joiden mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tasavertaisia 

lainsäätäjiä. 


