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41. võtab teadmiseks 20. novembri 
2017. aasta üldasjade nõukogus saavutatud 
kokkuleppe Euroopa Ravimiameti (EMA) 
ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 
üleviimise kohta Londonist vastavalt 
Amsterdami ja Pariisi; märgib murega, et 
Ühendkuningriigi liidust väljaastumine 
võib avaldada neile asutusele mõju nii 
tulevasi kulusid silmas pidades kui ka 
oskusteadmiste kaotamise läbi, mis võib 
seada ohtu talitluspidevuse; osutab ühtlasi 
võimalikule mõjule mitme mujal kui 
Londonis asuva asutuse tuludele ja 
tegevusele; palub asutustel valmistuda 
võimalike riskide maandamiseks ja esitada 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile aruanne selliste 
ettevalmistavate meetmete rakendamise 
kohta;

41. võtab teadmiseks 20. novembri 
2017. aasta üldasjade nõukogus saavutatud 
kokkuleppe Euroopa Ravimiameti (EMA) 
ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 
üleviimise kohta Londonist vastavalt 
Amsterdami ja Pariisi; märgib, et Londoni 
ülemkohus (High Court of Justice) 
otsustas 20. veebruaril 2019, et Euroopa 
Ravimiamet (EMA) peab maksma 
äriühingule Canary Wharf T1 Limited 
ameti praeguse Londoni büroo eest kogu 
üürisumma, mis on 465 miljonit eurot; 
see on tingitud sellest, et 2014. aastal 
sõlmitud ja 2039. aastani kehtiv leping ei 
sisalda lõpetamisklauslit; seega on EMA 
kohtuotsuse kohaselt kohustatud maksma 
465 miljonit eurot üüri ruumide eest, 
mida ta enam ei kasuta, sest ameti bürood 
kolitakse juba üle ajutisse peakorterisse 
Amsterdamis; väljendab kahetsust, et 
EMA maksab kahekordset üüri kuni 
2039. aasta keskpaigani; nõuab tungivalt, 
et komisjon selgitaks välja, kes vastutas 
sellele ebasoodsale üürilepingule alla 
kirjutamise eest; märgib murega, et 
Ühendkuningriigi liidust väljaastumine 
võib avaldada neile asutusele mõju nii 
tulevasi kulusid silmas pidades kui ka 
oskusteadmiste kaotamise läbi, mis võib 
seada ohtu talitluspidevuse; osutab ühtlasi 
võimalikule mõjule mitme mujal kui 
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Londonis asuva asutuse tuludele ja 
tegevusele; palub asutustel valmistuda 
võimalike riskide maandamiseks ja esitada 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile aruanne selliste 
ettevalmistavate meetmete rakendamise 
kohta;
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