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UZASADNIENIE 

 

Europejska Agencja Leków (EMA) jest ważną zdecentralizowaną agencją UE, która 

odpowiada za ocenę naukową, nadzór i monitorowanie bezpieczeństwa leków w UE. 

Unijne potrzeby w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa stale się zmieniają, co skutkuje 

zwiększeniem zapotrzebowania na informacje oraz podejście oparte na ocenie ryzyka i 

dowodach. 

W związku z tym misja Europejskiej Agencji Leków, która dąży do osiągnięcia doskonałości 

naukowej w ocenie i kontroli leków, ku korzyści zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w 

Unii Europejskiej, nadal będzie miała kluczowe znaczenie. 

Agencja, która obecnie mieści się w Londynie, w związku z wystąpieniem Zjednoczonego 

Królestwa z UE musi zostać przeniesiona. Szczegółową procedurę przeniesienia tej agencji 

oraz agencji EUNB ustalili przywódcy UE-27 przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej dnia 

22 czerwca 2017 r. Na posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych w dniu 20 listopada 2017 r. 

odbyło się głosowanie 27 ministrów UE i w drodze losowania na nową siedzibę wybrano 

Amsterdam. 

W dniu 29 listopada 2017 r. Komisja Europejska w ramach zwykłej procedury 

ustawodawczej zaproponowała zmianę ustawodawczą w celu przeniesienia Europejskiej 

Agencji Leków, zwracając się do współprawodawców (Parlamentu Europejskiego i Rady) o 

to, by priorytetowo potraktowali wniosek ustawodawczy dotyczący wyłącznie zatwierdzenia 

nowej siedziby agencji w ustanawiającym ją rozporządzeniu. 

Holenderska oferta zakłada wzniesienie jednego budynku Vivaldi (31 855 m²), w którym do 

dnia 1 kwietnia 2019 r. ma być gotowe centrum konferencyjne i niektóre biura, a kolejne 

piętra zostaną oddane w ciągu sześciu miesięcy. W ofercie mowa również o tymczasowych 

pomieszczeniach, które mają być używane od dnia 1 stycznia 2019 r. do czasu, aż cały 

personel EMA przeniesie się do budynku Vivaldi. Ich szczegółowe rozplanowanie ma zostać 

uzgodnione z agencją. 

Sprawozdawca ubolewa nad tym, że Parlament Europejski, a zatem przedstawiciele obywateli 

UE, nie został w pełni zaangażowany w procedurę wyboru nowej siedziby Europejskiej 

Agencji Leków, którą mimo jej wagi ostatecznie przeprowadzono w drodze losowania. 

Sprawozdawca zamierza zatem zaproponować opracowanie deklaracji, w formie załącznika 

do sprawozdania poddawanego pod głosowanie w komisji ENVI oraz na posiedzeniu 

plenarnym, która pozwoli zmodyfikować wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, 

Rady i Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych wraz z załącznikiem do 

tego dokumentu w sprawie wspólnego podejścia podpisanym w 2012 r., które nie mają 

wiążącej mocy prawnej, co zaznaczono w treści oświadczenia i ustalono bez uszczerbku dla 

kompetencji ustawodawczych instytucji.  

Sprawozdawca zamierza bronić prerogatyw Parlamentu Europejskiego i uważa, że wszelkie 

decyzje w sprawie lokalizacji organów i agencji UE powinny – i z prawnego punktu widzenia 

muszą – być podejmowane w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, z pełnym 
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poszanowaniem prerogatyw Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którymi Parlament i Rada 

są równorzędnymi współprawodawcami. 


