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25. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο διατύπωσε επισήμανση ειδικού 
θέματος για τους δύο οργανισμούς με έδρα 
στο Λονδίνο, σχετικά με την απόφαση του 
Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση· σημειώνει ότι η 
έδρα του Οργανισμού θα μεταφερθεί στο 
Άμστερνταμ στις αρχές του 2019 και ότι οι 
λογαριασμοί του Οργανισμού 
περιλαμβάνουν προβλέψεις για σχετικές 
δαπάνες ύψους 18 600 000 EUR· εκφράζει 
τη λύπη του διότι η σύμβαση μίσθωσης 
των κτιρίων στο Λονδίνο προβλέπει 
περίοδο μίσθωσης έως το 2039 χωρίς 
ρήτρα πρόωρης καταγγελίας. εκφράζει τη 
βαθιά του λύπη διότι στις σημειώσεις των 
λογαριασμών αναφέρεται ότι τα 
εναπομένοντα μισθώματα έως το 2039 
ανέρχονται σε 489 000 000 EUR, εκ των 
οποίων ο Οργανισμός γνωστοποίησε ως 
ενδεχόμενη υποχρέωση το μέγιστο ποσό 
των 465 000 000 EUR το οποίο αντιστοιχεί 
στην περίοδο μίσθωσης μετά την 
προγραμματισμένη μετακόμιση του 
Οργανισμού στο Άμστερνταμ· παροτρύνει 
τον Οργανισμό και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να πράξουν τα αδύνατα δυνατά 
προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον 
οικονομικό, διοικητικό και επιχειρησιακό 
αντίκτυπο της δυσμενούς σύμβασης 
μίσθωσης και να ενημερώνουν την 
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αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον 
αφορά οποιεσδήποτε σχετικές εξελίξεις·

επιπτώσεις μεταξύ 2019 και 2020· 
παροτρύνει τον Οργανισμό και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πράξουν τα 
αδύνατα δυνατά προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσουν τον οικονομικό, 
διοικητικό και επιχειρησιακό αντίκτυπο 
της δυσμενούς σύμβασης μίσθωσης και να 
ενημερώνουν την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή όσον αφορά οποιεσδήποτε 
σχετικές εξελίξεις·
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