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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Beslutningen: 

 
– skulle have været truffet med fuld 

inddragelse af Europa-

Parlamentet og ikke have været 

overladt til tilfældige kriterier, 

som kan sammenlignes med at 

"slå plat og krone"  

 
– var baseret på en evaluering, 

ifølge hvilken to bygninger, som 

efterfølgende blev erklæret 

uegnede til formålet, vurderedes 

som midlertidigt hjemsted for Det 

Europæiske Lægemiddelagentur  

 
– tog ikke højde for, at de 

nederlandske myndigheder ville 

ændre deres tilbud væsentligt 

efter slutdatoen 

 
– vurderede ikke den midlertidige 

bygning, som de nederlandske 

myndigheder nu har bragt i 

forslag, og hvor der kun er 

halvdelen af den plads, som er 

nødvendig, for at Det Europæiske 

Lægemiddelagentur kan være 

fuldt funktionsdygtigt 
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– tog ikke behørigt hensyn til den 

omstændighed, at den blivende 

bygning, som de nederlandske 

myndigheder har foreslået, ikke 

vil være fuldt klar til brug før den 

15. november 2019 og måske 

endnu senere og 

 – vil uden tvivl forsinke for Det 

Europæiske Lægemiddelagenturs 

forretningskontinuitet, afføde 

yderligere omkostninger og 

bringe folkesundheden og 

overvågningen af lægemidler i 

fare. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 71a Artikel 71a 

Agenturet har hjemsted i Amsterdam, 

Nederlandene. 

Agenturet har hjemsted i en by i EU, der 

vælges af Rådet og Parlamentet i henhold 

til den almindelige lovgivningsprocedure. 

 Kommissionen og de kompetente 

nationale myndigheder sikrer, at 

agenturet kan flytte til sin midlertidige 

placering senest den 1. januar 2019, og at 

det kan flytte til den blivende placering 

senest den 16. november 2019. 

 Kommissionen og de kompetente 

nationale myndigheder forelægger senest 

den ... [tre måneder efter ikrafttrædelsen 

af denne forordning] og derefter hver 

tredje måned, indtil agenturet er flyttet til 

sit blivende hovedsæde, Europa-

Parlamentet og Rådet en skriftlig rapport 

om de fremskridt, der gøres med 

tilpasning af de midlertidige lokaler og 

den endelige flytning. 

 Efter rapporteringen, og såfremt der 

forekommer yderligere forsinkelser og 

tilsidesættelse af væsentlige 

tildelingskriterier, ophæver Europa-

Parlamentet og Rådet hjemstedsaftalen og 

udpeger et nyt hjemsted. 
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Or. en 

 

 


