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POPRAWKI 001-008 
Poprawki złożyła Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdanie
Giovanni La Via A8-0063/2018
Siedziba Europejskiej Agencji Leków

Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

_____________________________________________________________

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Uwzględniając art. 50 ust. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej, Europejska Agencja 
Leków powinna objąć swoją nową siedzibę 
z dniem, w którym traktaty przestają mieć 
zastosowanie do Zjednoczonego 
Królestwa, lub z dniem 30 marca 2019 r., 
w zależności od tego, która z tych dat jest 
wcześniejsza.

(2) Uwzględniając art. 50 ust. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej, Europejska Agencja 
Leków powinna objąć swoją nową siedzibę 
z dniem 30 marca 2019 r.

Uzasadnienie

Termin 30 marca 2019 r. to data oczekiwanej zmiany statusu Zjednoczonego Królestwa na 
państwo trzecie. Chociaż wniosek Komisji uwzględnia prawną możliwość opuszczenia Unii 
przez Zjednoczone Królestwo przed upływem okresu 2 lat przewidzianego w art. 50, ze 
względu na kilka praktycznych aspektów planowania procesu przeniesienia Agencja musi 
mieć pewność prawa co do daty swojej wyprowadzki ze Zjednoczonego Królestwa. Należy 
uniknąć sytuacji, w której Agencja niespodziewanie musi wyprowadzić się wcześniej, niż 
zaplanowano, np. z powodu załamania się negocjacji między UE a Zjednoczonym 
Królestwem, co sprawi, że Agencja nie będzie w stanie zakończyć w terminie wszystkich 
działań związanych z przeniesieniem.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Aby zapewnić należyte 
funkcjonowanie Europejskiej Agencji 
Leków w nowym miejscu, przed objęciem 
nowej siedziby przez Europejską Agencję 
Leków należy zawrzeć umowę w sprawie 
siedziby.

(3) Aby zapewnić należyte 
funkcjonowanie Agencji w nowym 
miejscu, należy jak najszybciej zawrzeć 
umowę w sprawie siedziby. Umowa w 
sprawie siedziby powinna określać 
najstosowniejsze warunki pomyślnego 
przeniesienia Agencji i jej pracowników 
do Amsterdamu.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć w przepisach dokładne ramy czasowe podpisania umowy w sprawie 
siedziby, aby uniknąć opóźnień w negocjacjach dotyczących umowy w sprawie nowej siedziby 
i tym samym wesprzeć przygotowania do przeniesienia przed 30 marca 2019 r. Umowa w 
sprawie siedziby wraz ze szczegółowymi ramami objęcia przez Agencję siedziby w nowym 
państwie przyjmującym pozwoli ograniczyć niepewność i dodatkowo wyklarować zasady 
przeniesienia pracownikom, co pomoże zagwarantować ciągłość funkcjonowania na 
wszystkich etapach przeniesienia.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Aby zagwarantować pełną ciągłość 
działania Agencji, tymczasową siedzibę w 
Amsterdamie należy zapewnić jej od dnia 
1 stycznia 2019 r., a stała siedziba Agencji 
powinna zostać oddana do dnia 15 
listopada 2019 r.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 b (nowy)



PE616.123/ 3

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Należy z zadowoleniem przyjąć fakt, 
że nowa lokalizacja Agencji odpowiada 
preferencjom personelu oraz że 
niderlandzkie organy starają się 
zagwarantować, że podwójna 
przeprowadzka nie wpłynie negatywnie na 
skuteczność operacyjną, ciągłość i 
nieprzerwane funkcjonowanie Agencji. 
Podwójna przeprowadzka do Amsterdamu 
oznacza jednak, że na czas pobytu w 
siedzibie tymczasowej Agencja będzie 
musiała na pewien czas nadać niższy 
priorytet niektórym działaniom, takim jak 
prace nad produktami leczniczymi 
stosowanymi w pediatrii oraz kwestiami 
zdrowia publicznego, w tym nad 
odpornością na środki 
przeciwdrobnoustrojowe oraz pandemiami 
grypy. Zapowiedziane już przez rząd 
niderlandzki opóźnienia, w wyniku 
których przesunie się w czasie oddanie 
stałej siedziby, której budowa jeszcze się 
nie rozpoczęła, wzbudzają obawy o 
możliwe dalsze opóźnienia. Pobyt w 
budynku tymczasowym należy ograniczyć 
do 10,5 miesiąca, tak aby dnia 16 
listopada 2019 r. Agencja mogła znów 
działać w pełni sprawnie i uniknąć dalszej 
utraty wiedzy fachowej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 
dodaje się art. 71a w brzmieniu:

W rozporządzeniu (WE) nr 726/2004 
dodaje się art. 71a i art. 71b w brzmieniu:

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 1 – akapit 1
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 71a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71a Artykuł 71a

Siedziba Agencji mieści się 
w Amsterdamie (Niderlandy).”.

Siedziba Agencji mieści się 
w Amsterdamie (Niderlandy).”.

Komisja i właściwe władze Niderlandów 
podejmują wszelkie środki niezbędne do 
zapewnienia, że Agencja może przenieść 
się do tymczasowej siedziby nie później niż 
1 stycznia 2019 r. i wprowadzić się do  
stałej siedziby najpóźniej do dnia 16 
listopada 2019 r.
Komisja i właściwe organy Niderlandów 
składają Parlamentowi i Radzie pisemne 
sprawozdanie z postępów w 
dostosowywaniu tymczasowej siedziby 
oraz budowy stałej siedziby trzy miesiące 
po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, a następnie co trzy 
miesiące do czasu przeniesienia się przez 
Agencję do stałej siedziby.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – wprowadzenie
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 71 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 71b
Umowa w sprawie siedziby umożliwiająca 
Agencji wykonywanie zadań w 
pomieszczeniach zatwierdzonych przez 
Parlament Europejski i Radę musi zostać 
zawarta w ciągu trzech miesięcy od … 
[data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia].
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Uzasadnienie

Należy przewidzieć w przepisach dokładne ramy czasowe podpisania umowy w sprawie 
siedziby, aby uniknąć opóźnień w negocjacjach dotyczących umowy w sprawie nowej siedziby 
i tym samym wesprzeć przygotowania do przeniesienia przed dniem 30 marca 2019 r. Umowa 
w sprawie siedziby wraz ze szczegółowymi ramami objęcia przez Agencję siedziby w nowym 
państwie przyjmującym pozwoli ograniczyć niepewność i dodatkowo wyklarować zasady 
przeniesienia pracownikom, co pomoże zagwarantować ciągłość funkcjonowania na 
wszystkich etapach przeniesienia.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia, w którym traktaty przestają mieć 
zastosowanie do Zjednoczonego 
Królestwa, lub od dnia 30 marca 2019 r., 
w zależności od tego, która z tych dat jest 
wcześniejsza.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 30 marca 2019 r.

Uzasadnienie

Termin 30 marca 2019 r. to data oczekiwanej zmiany statusu? Zjednoczonego Królestwa w 
państwo trzecie. Chociaż wniosek Komisji uwzględnia prawną możliwość opuszczenia Unii 
przez Zjednoczone Królestwo przed upływem okresu 2 lat przewidzianego w art. 50, ze 
względu na kilka praktycznych aspektów planowania procesu relokacji Agencja musi mieć 
pewność prawa co do daty swojej wyprowadzki ze Zjednoczonego Królestwa. Należy uniknąć 
sytuacji, w której Agencja niespodziewanie musi wyprowadzić się wcześniej, niż 
zaplanowano, np. z powodu załamania się negocjacji między UE a Zjednoczonym 
Królestwem, co sprawi, że Agencja nie będzie w stanie zakończyć w terminie wszystkich 
działań związanych z przeniesieniem.


