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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu 
artikli 50 lõiget 3, peaks Euroopa 
Ravimiamet asuma oma uues asukohas 
alates kuupäevast, mil lõppeb 
aluslepingute kohaldamine 
Ühendkuningriigi suhtes, või alates 30. 
märtsist 2019, olenevalt sellest, kumb on 
varasem.

(2) Võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu 
artikli 50 lõiget 3, peaks Euroopa 
Ravimiamet asuma oma uues asukohas 
alates 30. märtsist 2019.

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 2
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Et tagada Euroopa Ravimiameti 
nõuetekohane toimimine tema uues 
asukohas, tuleks enne, kui Euroopa 
Ravimiamet asub tegutsema oma uues 
asukohas, sõlmida peakorterileping.

(3) Et tagada ameti nõuetekohane 
toimimine tema uues asukohas, tuleks 
esimesel võimalusel sõlmida 
peakorterileping. Peakorterileping peaks 
sisaldama kõige asjakohasemaid 
tingimusi ameti ja selle töötajate edukaks 
ümberpaigutamiseks Amsterdami.

Selgitus

Peakorterilepingu allkirjastamist käsitlevates õigusaktides peab olema täpne ajakava, et 
vältida viivitusi peakorterilepingu läbirääkimistel ja seega toetada ettevalmistavaid 
toiminguid ameti ümberpaigutamiseks 30. märtsiks 2019. Peakorterileping, milles nähakse 
ette üksikasjalik raamistik ameti sisseseadmiseks uues asukohariigis, vähendab ebakindlust ja 
annab töötajatele suurema selguse, aidates seeläbi tagada tegevuse jätkumise 
ümberpaigutamise kõigis etappides.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Et tagada ameti tegevuse jätkumine 
täies ulatuses, tuleks ajutine asukoht 
Amsterdamis tagada alates 
1. jaanuarist 2019 ja ameti alaline 
peakorter peaks olema valmis 
15. novembriks 2019.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3b) On tervitatav, et ameti uus asukoht 
vastab tema praeguste töötajate 
eelistustele ning et Madalmaade 
ametiasutused püüavad tagada, et 
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kahekordne üleviimine ei ohustaks ameti 
tegevuse tulemuslikkust, järjepidevust ega 
katkematut toimimist. Ameti kahekordne 
ümberpaigutamine Amsterdami tähendab 
siiski seda, et amet peab oma ajutises 
asukohas asudes vähendama ajutiselt 
teatavate tegevuste tähtsust, näiteks oma 
tööd pediaatrias kasutatavate ravimite ja 
rahvatervisega seotud küsimustes, 
sealhulgas ravimiresistentsuse ja 
gripipandeemiaga seotud töö. Viivitused, 
millest Madalmaade valitsus on juba 
teatanud ja mis on edasi lükanud alalise 
hoone üleandmise, mille ehitamist ei ole 
veel alustatud, valmistavad muret 
võimalike edasiste viivituste pärast. 
Ümberpaigutamine ajutisse hoonesse 
peaks piirduma 10,5 kuuga tagamaks, et 
amet saab alates 16. novembrist 2019 
uuesti tegutseda täismahus, ja vältimaks 
edasist teadmiste kadu.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määrusele (EÜ) nr 726/2004 lisatakse 
artikkel 71 a:

Määrusele (EÜ) nr 726/2004 lisatakse 
artiklid 71a ja 71b:

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 71 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71 a Artikkel 71a

Ameti asukoht on Amsterdam, 
Madalmaad.

Ameti asukoht on Amsterdam, 
Madalmaad.

Komisjon ja Madalmaade pädevad 
asutused võtavad kõik vajalikud meetmed 
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tagamaks, et amet saab kolida oma 
ajutisse asukohta hiljemalt 
1. jaanuaril 2019 ning alalisse asukohta 
hiljemalt 16. novembril 2019.
Komisjon ja Madalmaade pädevad 
asutused esitavad Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule kirjaliku aruande ajutiste 
ruumide kohandamisel ja alalise hoone 
ehitamisel tehtud edusammude kohta 
kolme kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist ning seejärel iga 
kolme kuu tagant, kuni amet on kolinud 
oma alalisse peakorterisse.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa
Määrus (EÜ) nr 726/2004
Artikkel 71 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 71b
Peakorterileping, mis võimaldab ametil 
asuda täitma oma ülesandeid Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu heakskiidetud 
ruumides, sõlmitakse kolme kuu jooksul 
alates … [käesoleva määruse jõustumise 
kuupäev].

Selgitus

Peakorterilepingu allkirjastamist käsitlevates õigusaktides peab olema täpne ajakava, et 
vältida viivitusi peakorterilepingu läbirääkimistel ja seega toetada ettevalmistavaid 
toiminguid ameti ümberpaigutamiseks 30. märtsiks 2019. Peakorterileping, milles nähakse 
ette üksikasjalik raamistik ameti sisseseadmiseks uues asukohariigis, vähendab ebakindlust ja 
annab töötajatele suurema selguse, aidates seeläbi tagada tegevuse jätkumise 
ümberpaigutamise kõigis etappides.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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Käesolevat määrust kohaldatakse alates 
kuupäevast, mil lõppeb aluslepingute 
kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, 
või alates 30. märtsist 2019, olenevalt 
sellest, kumb on varasem.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 
30. märtsist 2019.

Selgitus

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.


