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OBRAZLOŽITEV 

 

Evropska agencija za zdravila (EMA) je pomembna decentralizirana agencija EU, odgovorna 

za znanstveno ocenjevanje, nadzor in spremljanje varnosti zdravil v EU. 

Potrebe EU na področju zdravja in varnosti se nenehno razvijajo, zato so zahteve po 

informacijah in stališčih, osnovanih na tveganjih in dokazih, vse večje. 

Zaradi tega je in bo tudi v prihodnje naloga Evropske agencije za zdravila, da spodbuja 

znanstveno odličnost na področju ocenjevanja in nadziranja zdravil v korist javnega zdravja in 

zdravja živali v Evropski uniji, izjemnega pomena. 

Agencijo, ki ima trenutno sedež v Londonu, je treba zaradi izstopa Združenega kraljestva iz 

EU preseliti. Voditelji 27 držav članic EU so ob robu zasedanja Evropskega sveta 22. junija 

2017 podprli poseben postopek za preselitev agencije EMA in Evropskega bančnega organa 

(EBA), ob robu seje Sveta za splošne zadeve 20. novembra 2017 pa so ministri iz 27 držav 

glasovali in izžrebali novo lokacijo, Amsterdam na Nizozemskem. 

Evropska komisija je 29. novembra 2017 za preselitev Evropske agencije za zdravila 

predlagala spremembo zakonodaje po rednem zakonodajnem postopku in sozakonodajalca 

(Evropski parlament in Svet) prosila, naj zakonodajni predlog, ki je strogo omejen na 

potrditev novega sedeža agencije v uredbi o njeni ustanovitvi, prednostno obravnavata.  

Nizozemska kot prostore ponuja stavbo Vivaldi (31 855 m²), v kateri so, kot je navedeno v 

ponudbi, predvideni konferenčni center in nekaj pisarn, ki naj bi bili na voljo do 1. aprila 

2019, druga nadstropja s pisarnami pa bodo na razpolago do šest mesecev kasneje. V ponudbi 

so predvideni tudi začasni prostori, ki bodo na voljo za uporabo od 1. januarja 2019 in vse 

dokler se vsi zaposleni pri Evropski agenciji za zdravila ne preselijo v stavbo Vivaldi, pri 

čemer se je o podrobni ureditvi treba dogovoriti z agencijo. 

Poročevalec obžaluje, da Evropski parlament in s tem predstavniki državljanov EU ni polno 

sodeloval pri postopku izbire novega sedeža Evropske agencije za zdravila, ki je bil nazadnje 

določen z žrebom, čeprav gre za zelo pomembno odločitev. 

Poročevalec namerava zato predlagati pripravo deklaracije v obliki priloge k poročilu, o kateri 

se bo glasovalo v odboru ENVI in na plenarnem zasedanju, da bi tako spremenili skupno 

izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije o decentraliziranih agencijah in 

njeno prilogo o skupnem pristopu, ki sta bili podpisani leta 2012, ki sta pravno nezavezujoči, 

kot je zapisano v sami izjavi, in ki sta bili sprejeti brez poseganja v zakonodajne pristojnosti 

institucij.  

Poročevalec namerava zagovarjati pristojnosti Evropskega parlamenta in verjame, da je treba 

– s pravnega vidika – vse odločitve v zvezi z lokacijo organov in agencij EU sprejeti po 

rednem zakonodajnem postopku in pri tem v celoti upoštevati pristojnosti Evropskega 

parlamenta, pri čemer sta Evropski parlament in Svet enakopravna sozakonodajalca. 


