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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-008 
κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Έκθεση
Giovanni La Via A8-0063/2018
Η έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

Πρόταση κανονισμού (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Έχοντας υπόψη το άρθρο 50 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Φαρμάκων θα πρέπει να έχει 
μεταφερθεί στη νέα έδρα του από την 
ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες 
θα παύσουν να ισχύουν για το Ηνωμένο 
Βασίλειο ή από τις 30 Μαρτίου 2019, 
ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι 
προγενέστερη.

(2) Έχοντας υπόψη το άρθρο 50 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Φαρμάκων θα πρέπει να έχει 
μεταφερθεί στη νέα έδρα του από τις 30 
Μαρτίου 2019.

Αιτιολόγηση

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. 
Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the 
Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal 
certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical 
reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have 
to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK 
negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation 
activities on time.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να διασφαλιστεί η ορθή 
λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων στη νέα του έδρα, θα πρέπει να 
συναφθεί συμφωνία για την έδρα πριν ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων να 
μεταφερθεί στη νέα του έδρα.

(3) Για να διασφαλιστεί η ορθή 
λειτουργία του Οργανισμού στη νέα του 
έδρα, θα πρέπει να συναφθεί συμφωνία για 
την έδρα όσο το δυνατόν συντομότερα. Η 
συμφωνία για την έδρα θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τους καταλληλότερους 
όρους και προϋποθέσεις για την επιτυχή 
μετεγκατάσταση του Οργανισμού και του 
προσωπικού του στο Άμστερνταμ.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ακριβές χρονοδιάγραμμα στη νομοθεσία για την υπογραφή της συμφωνίας σχετικά 
με την έδρα προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις για τη 
συμφωνία αυτή και με τον τρόπο αυτό να υποστηριχθούν οι προκαταρκτικές δραστηριότητες 
ενόψει της μετεγκατάστασης έως τις 30 Μαρτίου 2019.Η ύπαρξη μιας συμφωνίας για την έδρα 
που να καθορίζει λεπτομερές πλαίσιο για την εγκατάσταση του Οργανισμού στην νέα χώρα 
υποδοχής θα μειώσει την αβεβαιότητα και θα παράσχει σαφέστερη εικόνα στο προσωπικό, 
συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην αδιάλειπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων κατά τη 
διάρκεια όλων των σταδίων της μετεγκατάστασης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνέχεια των εργασιών του Οργανισμού, 
η προσωρινή εγκατάσταση στο 
Άμστερνταμ θα πρέπει να παρασχεθεί 
από 1ης Ιανουαρίου 2019 και η μόνιμη 
εγκατάσταση στην έδρα του Οργανισμού 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 
Νοεμβρίου 2019.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Είναι θετικό το γεγονός ότι η νέα 
έδρα του Οργανισμού είναι σύμφωνη με 
τις προτιμήσεις των εν ενεργεία 
υπαλλήλων του και ότι οι ολλανδικές 
αρχές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
να εξασφαλίσουν ότι η μετακόμιση σε δύο 
στάδια δεν θα θέσει σε κίνδυνο την 
επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την 
συνέχεια και την αδιάλειπτη λειτουργία 
του Οργανισμού. Ωστόσο, η διπλή 
μετακόμιση του Οργανισμού στο 
Άμστερνταμ σημαίνει ότι ο Οργανισμός, 
μόλις εγκατασταθεί στο προσωρινό 
κτίριο, θα αναγκαστεί να μην δίνει 
προσωρινά προτεραιότητα σε ορισμένες 
δραστηριότητες, όπως παιδιατρικά 
φάρμακα και ζητήματα δημόσιας υγείας 
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών του 
για τη μικροβιακή αντοχή και την 
πανδημία γρίπης. Οι καθυστερήσεις που 
έχουν ήδη ανακοινωθεί από την 
ολλανδική κυβέρνηση, λόγω των οποίων 
αναβλήθηκε η παράδοση του οριστικού 
κτιρίου, του οποίου η κατασκευή δεν έχει 
ακόμα αρχίσει, εγείρουν ανησυχίες για 
πιθανές νέες καθυστερήσεις. Η 
μετεγκατάσταση στο προσωρινό κτίριο 
θα πρέπει να περιοριστεί σε 10,5 μήνες, 
για να εξασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός θα 
είναι σε θέση να λειτουργεί εκ νέου με 
πλήρη ικανότητα από την 16 Νοεμβρίου 
2019 και να αποφευχθεί περαιτέρω 
απώλεια εμπειρογνωμοσύνης.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 
παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 71α:

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 
παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 71α 
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και 71β:

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 71α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71α Άρθρο 71α

Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στο 
Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες.

Ο Οργανισμός έχει την έδρα του στο 
Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες.

Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των 
Κάτω Χωρών λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι ο 
Οργανισμός μπορεί να μετακομίσει στο 
προσωρινό κτίριο το αργότερο την 1η 
Ιανουαρίου 2019 και ότι μπορεί να 
μετακομίσει στο οριστικό κτίριο το 
αργότερο έως τις 16 Νοεμβρίου 2019.
Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των 
Κάτω Χωρών υποβάλλουν γραπτή έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την πρόοδο των εργασιών 
προσαρμογής στις προσωρινές 
εγκαταστάσεις και για την κατασκευή του 
οριστικού κτιρίου τρεις μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
και στη συνέχεια ανά τριμηνία, έως ότου 
ο Οργανισμός μετακομίσει στην μόνιμη 
έδρα του.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004
Άρθρο 71 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Άρθρο 71β

Εντός 3 μηνών από ... [ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], συνάπτεται συμφωνία για 
την έδρα, που θα επιτρέπει στον 
Οργανισμό να αναλάβει τα καθήκοντά 
του σε χώρους που έχουν εγκριθεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ακριβές χρονοδιάγραμμα στη νομοθεσία για την υπογραφή της συμφωνίας σχετικά 
με την έδρα προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις για τη 
συμφωνία αυτή και με τον τρόπο αυτό να υποστηριχθούν οι προκαταρκτικές δραστηριότητες 
ενόψει της μετεγκατάστασης έως τις 30 Μαρτίου 2019.Η ύπαρξη μιας συμφωνίας για την έδρα 
που να καθορίζει λεπτομερές πλαίσιο για την εγκατάσταση του Οργανισμού στην νέα χώρα 
υποδοχής θα μειώσει την αβεβαιότητα και θα παράσχει σαφέστερη εικόνα στο προσωπικό, 
συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην αδιάλειπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων κατά τη 
διάρκεια όλων των σταδίων της μετεγκατάστασης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 
ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες 
παύουν να εφαρμόζονται για το Ηνωμένο 
Βασίλειο ή από τις 30 Μαρτίου 2019, 
ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι 
προγενέστερη.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 
30 Μαρτίου 2019.

Αιτιολόγηση

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. 
Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the 
Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal 
certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical 
reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have 
to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK 
negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation 
activities on time.


