
 

DT\1143739NL.docx  PE616.672v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
 

18.1.2018 

WERKDOCUMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het 

Europees Geneesmiddelenbureau 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Rapporteur voor advies: Giovanni La Via 



 

PE616.672v01-00 2/3 DT\1143739NL.docx 

NL 

TOELICHTING 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is een belangrijk gedecentraliseerd agentschap 

van de EU dat verantwoordelijk is voor de wetenschappelijke beoordeling van, het toezicht op 

en de bewaking van geneesmiddelen in de EU. 

De gezondheids- en veiligheidsbehoeftes van de EU zijn continu aan verandering onderhevig, 

wat leidt tot een toenemende vraag naar informatie en een op risico's en feiten gebaseerd 

perspectief. 

De opdracht van het EMA om wetenschappelijke uitmuntendheid bij de beoordeling van en 

het toezicht op geneesmiddelen te bevorderen in het belang van de gezondheid van mens en 

dier in de EU is en blijft dan ook van groot belang. 

Het agentschap, dat momenteel in Londen is gevestigd, moet worden hervestigd als gevolg 

van de terugtrekking van het VK uit de EU. Op 22 juni 2017 keurden de leiders van de EU-27 

in de marge van de Europese Raad een specifieke procedure goed voor de hervestiging van dit 

agentschap en van de EBA. In de marge van de vergadering van de Raad Algemene Zaken op 

20 november 2017 wezen de ministers van de EU‑ 27 Amsterdam, Nederland als nieuwe 

locatie aan. 

Op 29 november 2017 heeft de Europese Commissie volgens de gewone 

wetgevingsprocedure een wetswijziging voor de hervestiging van het EMA voorgesteld en de 

medewetgevers (het Europees Parlement en de Raad) verzocht prioriteit te verlenen aan de 

behandeling van het wetgevingsvoorstel, dat strikt beperkt is tot het bevestigen van de nieuwe 

zetel van het agentschap in de oprichtingsverordening. 

Nederland heeft in zijn aanbod een gebouw aangewezen, het Vivaldi-gebouw (31 855 m2), 

waarvan naar verwachting zowel het congrescentrum als enkele werkplekken tegen 1 april 

2019 opgeleverd zullen worden. De overige kantoorverdiepingen zullen in de daaropvolgende 

zes maanden beschikbaar komen. Er zijn ook enkele gebouwen aangewezen die vanaf 

1 januari 2019 als tijdelijke back-up gebruikt kunnen worden totdat al het personeel van het 

EMA naar het Vivaldi-gebouw verhuisd is. 

De rapporteur betreurt dat het Europees Parlement, dat uiteindelijk de burgers van de EU 

vertegenwoordigt, niet volledig betrokken is geweest bij de procedure voor de vaststelling van 

de nieuwe zetel van het EMA, en dat deze procedure plaatsvond door middel van een loting, 

terwijl het hier ging om een uitermate belangrijk besluit. 

De rapporteur is daarom van plan een voorstel in te dienen om een verklaring op te stellen en 

als bijlage te voegen bij het verslag waarover gestemd moet worden in de Commissie ENVI 

en de plenaire zitting, teneinde de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de 

Raad en de Europese Commissie over gedecentraliseerde agentschappen en de als bijlage bij 

dat document gevoegde Gemeenschappelijke Aanpak, die in 2012 is ondertekend, te wijzigen. 

Deze twee documenten zijn, zoals in de toelichting zelf wordt vermeld, wettelijk niet-bindend 

en overeengekomen zonder afbreuk te doen aan de wetgevende macht van de instellingen.  

De rapporteur is van plan de prerogatieven van het Europees Parlement te verdedigen en is 

van oordeel dat besluiten inzake de vaststelling van de zetel van organen en agentschappen 
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van de EU wettelijk genomen moeten worden via de gewone wetgevingsprocedure, waarbij 

de prerogatieven van het Europees Parlement geëerbiedigd worden en het Europees Parlement 

en de Raad als gelijkwaardige medewetgevers optreden. 


