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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Kun otetaan huomioon Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 
kohta, Euroopan lääkeviraston olisi 
otettava käyttöön uusi kotipaikkansa siitä 
päivästä, jona perussopimuksia lakataan 
soveltamasta Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan, tai 30 päivästä 
maaliskuuta 2019 sen mukaan, kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

(2) Kun otetaan huomioon Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 
kohta, Euroopan lääkeviraston olisi 
otettava käyttöön uusi kotipaikkansa 30 
päivästä maaliskuuta 2019.

Perustelu

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.



PE616.123/ 2

FI

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jotta varmistetaan Euroopan 
lääkeviraston asianmukainen toiminta sen 
uudessa sijaintipaikassa, olisi tehtävä 
toimipaikkaa koskeva sopimus ennen kuin 
lääkevirasto aloittaa uudessa 
kotipaikassaan.

(3) Jotta varmistetaan viraston 
asianmukainen toiminta sen uudessa 
sijaintipaikassa, olisi tehtävä toimipaikkaa 
koskeva sopimus mahdollisimman 
nopeasti. Toimipaikkaa koskevassa 
sopimuksessa olisi oltava 
mahdollisimman asianmukaiset ehdot 
viraston ja sen henkilöstön siirtämiseksi 
onnistuneesti Amsterdamiin.

Perustelu

Täsmällisesti säädettyä määräaikaa päätoimipaikkasopimuksen allekirjoittamiselle tarvitaan 
estämään viivytyksiä sopimusneuvotteluissa ja siten tukemaan valmistelutoimia, joilla muutto 
voidaan toteuttaa viimeistään 30. maaliskuuta 2019. Viraston siirtymisessä uuteen 
isäntävaltioon tarvittavan yksityiskohtaisen kehyksen sisältävän päätoimipaikkasopimuksen 
olemassaolo vähentää epävarmuutta ja antaa selkeyttä henkilöstölle, mikä auttaa takaamaan 
toiminnan jatkuvuuden muuton kaikissa vaiheissa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jotta voidaan varmistaa viraston 
koko toiminnan jatkuvuus, väliaikainen 
toimipaikka Amsterdamissa olisi voitava 
ottaa käyttöön 1. tammikuuta 2019 ja 
viraston pysyvä toimipaikka olisi 
saatettava valmiiksi viimeistään 15. 
marraskuuta 2019.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 b) On pidettävä tervetulleena, että uusi 
virasto on sen nykyisen henkilöstön 
odotusten mukainen ja että 
Alankomaiden viranomaiset pyrkivät 
varmistamaan, että kaksinkertainen 
siirtyminen ei vaaranna viraston 
operatiivista tehokkuutta, jatkuvuutta ja 
keskeytymätöntä toimintaa. Viraston 
kaksinkertainen muutto Amsterdamiin 
tarkoittaa kuitenkin, että viraston on 
väliaikaisessa toimipaikassaan jätettävä 
vähemmälle huomiolle tiettyjä toimia, 
esimerkiksi lapsille tarkoitettujen 
lääkkeiden tutkimuksen kaltaisia toimia 
sekä kansanterveyskysymyksiä, kuten 
mikrobilääkeresistenssin ja 
influenssapandemioiden tutkiminen. 
Alankomaiden hallituksen jo ilmoittamat 
vakavat viivytykset, jotka ovat lykänneet 
pysyvän rakennuksen – jonka 
rakentamista ei ole vielä aloitettu – 
luovutusta, herättävät huolta 
mahdollisista lisäviivytyksistä. Siirto 
väliaikaiseen rakennukseen olisi rajattava 
10,5 kuukauteen, jotta virasto pystyy 
toimimaan jälleen täysin 
toimintakykyisenä 16. marraskuuta 2019 
alkaen ja jotta vältytään 
asiantuntemuksen menetykseltä jatkossa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Lisätään asetukseen (EY) N:o 726/2004 
71 a artikla seuraavasti:

Lisätään asetukseen (EY) N: o 726/2004 
71 a ja 71 b artikla seuraavasti:

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 726/2004
”71 a artikla
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Komission teksti Tarkistus

”71 a artikla ”71 a artikla

Viraston kotipaikka on Amsterdam, 
Alankomaat.”

Viraston kotipaikka on Amsterdam, 
Alankomaat.

Komissio ja Alankomaiden toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
virasto voi siirtyä sen väliaikaiseen 
toimipaikkaan viimeistään 1. tammikuuta 
2019 ja että se siirtyy pysyvään 
toimipaikkaansa viimeistään 16. 
marraskuuta 2019.
Komission ja Alankomaiden 
toimivaltaisten viranomaisten on 
toimitettava kirjallinen kertomus 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
väliaikaisiin tiloihin tehtävien 
mukautusten edistymisestä ja pysyvän 
rakennuksen rakentamisesta kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta ja sen jälkeen kolmen 
kuukauden välein, kunnes virasto on 
muuttanut pysyviin toimitiloihinsa.”

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Asetus (EY) N:o 726/2004
71 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

”71 b artikla

Toimipaikkasopimus, jonka perusteella 
virasto käynnistää toimintansa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston hyväksymissä 
tiloissa, on tehtävä kolme kuukautta 
[tämän asetuksen voimaantulopäivä].”

Perustelu

Täsmällisesti säädettyä määräaikaa toimipaikkasopimuksen allekirjoittamiselle tarvitaan 
estämään viivytyksiä sopimusneuvotteluissa ja siten tukemaan valmistelutoimia, joilla muutto 
voidaan toteuttaa viimeistään 30. maaliskuuta 2019. Viraston siirtymisessä uuteen 
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isäntävaltioon, tarvittavan yksityiskohtaisen kehyksen sisältävän toimipaikkasopimuksen 
olemassaolo vähentää epävarmuutta ja antaa selkeyttä henkilöstölle, mikä auttaa takaamaan 
toiminnan jatkuvuuden muuton kaikissa vaiheissa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan siitä päivästä, 
jona perussopimuksia lakataan 
soveltamasta Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan, tai 30 päivästä 
maaliskuuta 2019 sen mukaan, kumpi 
ajankohta on aikaisempi.

Tätä asetusta sovelletaan 30 päivästä 
maaliskuuta 2019.

Perustelu

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.


