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Pozměňovací návrh 1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro 
bankovnictví

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

* Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; 
vypuštění textu je označeno symbolem ▌.
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s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 13 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky1,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru2,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Poté, co Spojené království dne 29. března 2017 oznámilo Evropské radě svůj záměr 
vystoupit z Unie na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU), vybralo 27 
zbývajících členských států na okraji zasedání Rady pro obecné záležitosti (článek 
50) jako nové sídlo Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
bankovnictví) (EBA) Paříž ve Francii.

(1a) Náklady na změnu sídla orgánu EBA vznikají v důsledku jednostranného 
rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie. Na základě společné zprávy 
vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království, která byla schválena dne 
8. prosince 2017, a závazku Spojeného království, že bude do souhrnného rozpočtu 
Unie v rozpočtových letech 2019 a 2020 přispívat tak, jako kdyby zůstávalo členem 
Unie, a že bude přispívat ke splnění svého podílu na financování zbývajících 
závazků ke dni 31. prosince 2020, ponesou tyto náklady všichni daňoví poplatníci 
Unie prostřednictvím souhrnného rozpočtu Unie. Spojené království navrhlo, že 
bude s agenturami Unie sídlícími v Londýně jednat o tom, jak by mohly snížit 
náklady na přestěhování.

(2) S ohledem na čl. 50 odst. 3 SEU by ▌orgán EBA měl změnit své sídlo k datu, kdy 
Smlouvy přestanou být pro Spojené království použitelné, nebo ke dni 30. března 
2019, podle toho, co nastane dříve. 

(3) Předtím, než ▌orgán EBA změní své sídlo, měla by být v zájmu řádného fungování 
tohoto orgánu v místě jeho nového působiště uzavřena dohoda o sídle a měl by být 
schválen projekt v oblasti nemovitostí v souladu s článkem 88 nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) č. 1271/20133. Nové prostory by měly být připraveny a 
funkční pro trvalé umístění v okamžiku, kdy vystoupení Spojeného království z 
Unie nabude účinku. Dohoda o sídle by měla odrážet odpovědnost francouzských 
úřadů poskytnout nejvhodnější podmínky a nejúčinnější řešení pro umístění sídla 
orgánu EBA.

1 […]
2 […]
3 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o 

rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 
7.12.2013, s. 42).
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(3a) Přemístění sídla orgánu EBA nijak nezpochybňuje jeho plán pracovních míst 
přijatý Evropským parlamentem a Radou, ani uplatňování služebního řádu 
úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců na úředníky a ostatní 
zaměstnance, kteří v orgánu EBA pracují.

(4) Aby měl orgán EBA dostatek času na přemístění, mělo by toto nařízení vstoupit v 
platnost co nejdříve. Je nicméně nutné zohlednit spolurozhodovací pravomoci 
Evropského parlamentu a Rady.

(4a) Aby uznaly, že sídlo decentralizované agentury je možné stanovit v legislativním 
aktu Unie, na který se vztahuje řádný legislativní postup, zavazují se Evropský 
parlament, Rada a Komise, že se do 31. prosince 2018 dohodnou na 
přepracovaném znění společného prohlášení o decentralizovaných agenturách. 
Sídlo agentury Unie je třeba vybírat na základě transparentního postupu, který 
posiluje demokratickou odpovědnost, a na základě společného vymezení 
výběrových kritérií a určení jejich váhy.

(4b) Přemístění sídla orgánu EBA by nemělo mít žádné důsledky pro výkon 
konkrétního mandátu nebo pro zachování odděleného právního statusu 
evropských orgánů dohledu. Přemístění by případně mohlo umožnit společné 
využívání služeb administrativní podpory a služeb správy budov, které se netýkají 
hlavní činnosti, mezi agenturami Unie. Pokud jde o řešení otázky efektivnosti 
činnosti těchto agentur, měly by Evropský parlament, Rada a Komise při revizi 
společného prohlášení o decentralizovaných agenturách také vycházet z 
doporučení interinstitucionální pracovní skupiny pro zdroje decentralizovaných 
agentur.

(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/20101 by proto mělo být 
odpovídajícím způsobem změněno,

(5a) Čl. 13 odst. 2 SEU požaduje, aby byly vztahy mezi orgány Unie uskutečňovány v 
rámci loajální spolupráce, přičemž každý orgán jedná v mezích působnosti, jež mu 
byla svěřena Smlouvami, a v souladu s postupy, podmínkami a cíli v nich 
stanovenými. Evropský parlament musí být plně informován a zapojen do všech 
kroků v rámci řádného legislativního postupu.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 7 nařízení (EU) č. 1093/2010 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Sídlo

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o 
zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně 
rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 
15.12.2010, s. 12).
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Orgán pro bankovnictví má sídlo v Paříži ve Francii.

Orgán pro bankovnictví, Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro 
cenné papíry a trhy) uplatňují své pravomoci a plní své úkoly samostatně, samostatně 
organizují svou řídící strukturu, provozují svou hlavní organizaci a zajišťují hlavní 
financování své činnosti, která se v rámci jejich oblasti působnosti liší, a to nezávisle 
na svém sídle, avšak v případě potřeby umožňují společné využívání služeb 
administrativní podpory a služeb správy budov, které se netýkají hlavní činnosti, mezi 
agenturami Unie. Do … [datum použitelnosti tohoto nařízení] a poté každých 
12 měsíců informuje Komise Evropský parlament a Radu o tom, jak uvedené orgány 
plní tento požadavek.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Toto nařízení se použije ode dne, kdy Smlouvy přestanou být pro Spojené království 
použitelné, nebo ode dne 30. března 2019, podle toho, co nastane dříve. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu
předseda předseda nebo předsedkyně 


