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Euroopa Ravimiameti asukoht ***I 

Euroopa Parlamendi 15. märtsil 2018. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud 

ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 

määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas (COM(2017)0735 – 

C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))1 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

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 (edaspidi „amet“) asuma oma 

uues asukohas alates 30. märtsist 2019. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Et tagada Euroopa Ravimiameti 

nõuetekohane toimimine tema uues 

(3) Et tagada ameti nõuetekohane 

toimimine tema uues asukohas, tuleks 

                                                 
1  Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule vastutavale 

komisjonile institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks (A8-0063/2018). 



 

 

asukohas, tuleks enne, kui Euroopa 

Ravimiamet asub tegutsema oma uues 

asukohas, sõlmida peakorterileping. 

esimesel võimalusel sõlmida 

peakorterileping. Peakorterileping peaks 

sisaldama kõige asjakohasemaid 

tingimusi ameti ja selle töötajate edukaks 

ümberpaigutamiseks Amsterdami. 

 

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 

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 

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 

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]. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Avaldus (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 „MÄÄRUSE 2018/… LIIDE 

 EUROOPA PARLAMENDI AVALDUS 

 Euroopa Parlament peab 

kahetsusväärseks, et tema kui 

kaasseadusandja rolli ei ole 

nõuetekohaselt arvesse võetud, sest ta ei 

osalenud Euroopa Ravimiameti uue 

asukoha valimise menetluses. 

 Euroopa Parlament soovib meelde 

tuletada oma õigusi kaasseadusandjana ja 



 

 

nõuab kindlalt, et organite ja ametite 

asukohtade kindlaksmääramisel järgitaks 

täielikult seadusandlikku tavamenetlust. 

 Liidu ainsa otse valitud institutsioonina ja 

liidu kodanike esindajana on parlament 

liidus demokraatliku põhimõtte järgimise 

peamine tagaja. 

 Euroopa Parlament taunib uue asukoha 

valimiseks kasutatud menetlust, millega 

de facto võeti Euroopa Parlamendilt tema 

õigused, kuna ta ei olnud protsessi 

tegelikult kaasatud, aga nüüd oodatakse, 

et ta lihtsalt kinnitaks uue valitud 

asukoha seadusandliku tavamenetluse 

teel. 

 Euroopa Parlament tuletab meelde, et 

ühine lähenemisviis, mis on lisatud 

2012. aastal allkirjastatud Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja Euroopa 

Komisjoni ühisavaldusele 

detsentraliseeritud ametite kohta, ei ole 

õiguslikult siduv, nagu tunnistati 

avalduses endas, ning selle suhtes lepiti 

kokku ilma, et see piiraks institutsioonide 

seadusandlikke volitusi. 

 Seetõttu nõuab Euroopa Parlament 

kindlalt, et ametite uue asukoha valimise 

menetlust muudetaks ja tulevikus enam 

sellisel kujul ei kasutataks. 

 Viimaseks soovib Euroopa Parlament 

meelde tuletada, et 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises parema 

õigusloome kokkuleppes1 võtsid kolm 

institutsiooni endale kohustuse teha 

lojaalselt ja läbipaistvalt koostööd, 

tuletades sellega seoses meelde, et 

kaasseadusandjad on võrdväärsed, nagu 

on sätestatud aluslepingutes. 

 __________________ 

1 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“ 

 


