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OBRAZLOŽENJE 

 

Europska agencija za lijekove (engl. European Medicines Agency, EMA) važna je 

decentralizirana agencija EU-a zadužena za znanstveno ocjenjivanje, nadzor i praćenje 

sigurnosti lijekova u EU-u. 

Potrebe EU-a u pogledu zdravlja i sigurnosti stalno se mijenjaju, što dovodi do povećane 

potražnje za informacijama i perspektivom utemeljenom na riziku i dokazima. 

Stoga je zadaća Europske agencije za lijekove da potiče znanstvenu izvrsnost u ocjenjivanju i 

nadzoru lijekova, na korist javnog zdravlja i zdravlja životinja u Europskoj uniji, od presudne 

važnosti sada i u budućnosti. 

Ta će se agencija, čije je sjedište trenutačno u Londonu, zbog povlačenja Ujedinjene 

Kraljevine iz EU-a morati preseliti. Na marginama Europskog vijeća 22. lipnja 2017. čelnici 

27 država članica EU-a podržali su poseban postupak za preseljenje Europske agencije za 

lijekove i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Ministri 27 država članica glasovali su 

na marginama sastanka Vijeća za opće poslove održanog 20. studenog 2017. te je ždrijebom 

odlučeno da će novo sjedište biti u Amsterdamu (Nizozemska). 

Europska komisija predložila je 29. studenog 2017. zakonodavnu izmjenu u vezi s 

preseljenjem Europske agencije za lijekove u okviru redovnog zakonodavnog postupka 

tražeći od suzakonodavaca (Europskog parlamenta i Vijeća) da daju prednost tom 

zakonodavnom prijedlogu koji je strogo ograničen na to da se novo sjedište Agencije potvrdi 

u Uredbi o osnivanju. 

U nizozemskoj ponudi predložen je objekt, zgrada Vivaldi (31 855 m²), s konferencijskim 

centrom koji bi prema toj ponudi zajedno s dijelom radnih mjesta trebao biti dovršen do 

1. travnja 2019., dok bi ostali katovi s uredskim prostorima trebali biti na raspolaganju 

najkasnije 6 mjeseci nakon toga. U ponudi se također navodi privremena zamjenska lokacija 

koja će se koristiti od 1. siječnja 2019. dok se svi zaposlenici Agencije ne presele u zgradu 

Vivaldi, a o detaljnom rasporedu treba se postići dogovor s Agencijom. 

Izvjestitelj žali što Europski parlament, a u konačnici i predstavnici građana EU-a, nisu bili u 

potpunosti uključeni u postupak odabira novog sjedište Europske agencije za lijekove, koje je 

na kraju odabrano ždrijebom, iako je riječ o veoma važnoj odluci. 

Izvjestitelj stoga namjerava predložiti da se poradi na donošenju deklaracije koja bi bila 

priložena izvješću o kojem će se glasati u odboru ENVI i na plenarnoj sjednici i kojom će se 

izmijeniti Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije o 

decentraliziranim agencijama potpisana 2012. i prilog toj izjavi naslovljen „Zajednički 

pristup” koji, kao što stoji i u samoj Izjavi, nisu pravno obvezujući i o kojima je postignut 

dogovor ne dovodeći u pitanje zakonodavne ovlasti institucija.  

Izvjestitelj namjerava štititi ovlasti Europskog parlamenta i smatra da se sve odluke o 

sjedištima tijela i agencija EU-a trebaju i moraju u pravnom smislu donositi u okviru 

redovnog zakonodavnog postupka uz potpuno poštovanje ovlasti Europskog parlamenta, 

imajući na umu da su Europski parlament i Vijeće ravnopravni suzakonodavci. 


