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MOTIVERING 

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) är en viktig decentraliserad EU-byrå som 

ansvarar för vetenskaplig utvärdering, tillsyn och säkerhetsövervakning av läkemedel inom 

EU.  

EU:s hälso- och säkerhetsbehov utvecklas ständigt, vilket leder till en ökad efterfrågan på 

information samt på ett risk- och evidensbaserat perspektiv. 

Därför är och förblir EMA:s uppdrag att främja vetenskaplig spetskompetens i utvärderingen 

och övervakningen av läkemedel, till förmån för människors och djurs hälsa 

i Europeiska unionen, av allra största vikt. 

Myndigheten, som i dag ligger i London, måste flytta till följd av Storbritanniens utträde 

ur EU. Den 22 juni 2017, i anslutning till Europeiska rådets möte, godkände EU-27-ländernas 

ledare ett särskilt förfarande för omlokaliseringen av denna myndighet och 

Europeiska bankmyndigheten (EBA). Ministrarna i EU-27 röstade i anslutning till allmänna 

rådets möte den 20 november 2017, och genom lottdragning utsågs Amsterdam 

(Nederländerna) till plats för sätet. 

Den 29 november 2017 föreslog kommissionen en ändring av lagstiftningen för 

omlokaliseringen av EMA, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och 

uppmanade medlagstiftarna (Europaparlamentet och rådet) att prioritera behandlingen av 

lagstiftningsförslaget, som är strikt begränsat till att bekräfta myndighetens nya säte 

i inrättandeförordningen. 

I anbudet från Nederländerna föreslås en byggnad, Vivaldibyggnaden (31 855 kvm), som 

enligt anbudet har en preliminär plan för färdigställande av konferenscentrumet såväl som 

vissa arbetsplatser till senast den 1 april 2019, och av resterande kontorsvåningar upp till 

sex månader senare. Anbudet anger också tillfälliga reservlokaler som kan användas från och 

med den 1 januari 2019 till dess att all personal har flyttat till Vivaldibyggnaden, och en 

detaljerad plan ska fastställas i samråd med myndigheten.  

Föredraganden anser att det är beklagligt att Europaparlamentet – och i slutändan 

EU-medborgarnas företrädare – inte involverades fullt ut i valet av nytt säte för EMA, som till 

slut avgjordes genom lottdragning trots att det är ett så viktigt beslut. 

Föredraganden avser därför att föreslå att man arbetar i riktning mot en förklaring, i form av 

en bilaga till det betänkande som kommer att gå till omröstning i ENVI-utskottet och 

kammaren, för att ändra det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om decentraliserade byråer samt den gemensamma strategi som finns som 

bilaga till dokumentet som undertecknades 2012, vilka inte är rättsligt bindande, såsom 

föreskrivs i själva uttalandet och såsom överenskommits utan att det påverkar institutionernas 

lagstiftningsbefogenheter.  

Föredraganden avser att försvara Europaparlamentets rättigheter och anser att alla beslut om 

var EU-organ och byråer ska vara placerade behöver och ska – ur rättslig synvinkel – fattas 

inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, med full respekt för 

Europaparlamentets rättigheter, där parlamentet och rådet är jämbördiga lagstiftare. 


