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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Európska agentúra pre lieky (EMA) je významná decentralizovaná agentúra, ktorá je 

zodpovedná za vedecké hodnotenie, dohľad a monitorovanie bezpečnosti liekov v EÚ. 

Potreby EÚ v oblasti zdravia a bezpečnosti sa neustále vyvíjajú, čo sa prejavuje čoraz väčším 

dopytom po informáciách a perspektíve vychádzajúcej z rizika a dôkazov. 

Úloha agentúry EMA, ktorá spočíva v podpore vedeckej excelentnosti pri hodnotení a 

dohľade nad liekmi v prospech verejného zdravia a zdravia zvierat v Európskej únii, preto má 

a vždy bude mať prioritné postavenie. 

Agentúra, ktoré v súčasnosti sídli v Spojenom kráľovstve, sa musí presídliť v dôsledku 

vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. V rámci zasadnutí Európskej rady 22. júna 2017 lídri 

EÚ27 schválili osobitný postup pre presídlenie tejto agentúry a EBA. Ministri 27 členských 

štátov výberom prostredníctvom hlasovania v rámci zasadnutia Rady pre všeobecné 

záležitosti 20. novembra 2017 rozhodli, že agentúra bude sídliť v Amsterdame v Holandsku. 

Európska komisia 29. novembra 2017 navrhla legislatívnu zmenu umožňujúcu zmenu sídla 

Európskej agentúry pre lieky v rámci riadneho legislatívneho postupu a požiadala 

spoluzákonodarcov (Európsky parlament a Radu), aby sa prioritne venovali legislatívnemu 

návrhu, ktorý je úzko obmedzený na potvrdenie nového sídla agentúry v zakladajúcom 

nariadení. 

Ponuka z Holandska spočíva v budove Vivaldi (31,855 m²), ku ktorej by v zmysle ponuky 

malo do 1. apríla 2019 pribudnúť aj konferenčné centrum, ako aj niektoré pracoviská, pričom 

jednotlivé podlažia budú k dispozícii postupne v priebehu ďalších 6 mesiacov. V ponuke sa 

zároveň spomínajú dočasné záložné priestory, ktoré sa majú používať od 1. januára 2019 až 

dovtedy, kým sa všetci zamestnanci agentúry EMA nepresťahujú do budovy Vivaldi, pričom 

podrobnosti sa dohodnú s agentúrou. 

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament, a v konečnom dôsledku 

aj zástupcovia občanov Únie, neboli plne zapojení do postupu výberu nového sídla EMA, 

ktorý bol nakoniec ukončený žrebovaním, a to napriek tomu, že išlo o také dôležité 

rozhodnutie. 

Spravodajca má preto v úmysle navrhnúť prípravu vyhlásenia vo forme prílohy k správe, o 

ktorej sa bude hlasovať vo výbore ENVI a v pléne, s cieľom zmeniť spoločné vyhlásenie 

Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach a 

prílohu k nemu o spoločnom prístupe, ktoré boli podpísané v roku 2012 a nie sú právne 

záväzné, ako sa to uvádza v samotnom vyhlásení, a ktoré boli schválené bez toho, aby nimi 

boli dotknuté právomoci inštitúcií.  

Spravodajca má v úmysle chrániť výsady Európskeho parlamentu a je presvedčený, že všetky 

rozhodnutia v súvislosti s umiestnením orgánov a agentúr musia byť z právneho hľadiska 

prijímané riadnym legislatívnym postupom a v plnej miere sa musia rešpektovať výsadné 

práva Európskeho parlamentu, pričom Európsky parlament a Rada sú rovnocenní 

spoluzákonodarcovia. 


